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Założenia wstępne

Wystawa archeologiczno-historyczna ma za zadanie zaprezentowanie dziejów
ziem miedzy Wisłą, Pilicą a Kamienną od najstarszych śladów pobytu człowieka (epoka
kamienia) do XVIII w. Nacisk na archeologię jest uzasadniony, ponieważ prezentacja
pradziejów możliwa jest jedynie w oparciu o zabytki pozyskiwane drogą badań
archeologicznych, odgrywają one dominującą rolę przy organizacji wystaw muzealnych
dotyczących okresu polskiego średniowiecza, a i dla czasów wczesnonowożytnych
stanowią istotny i niezbędny element ekspozycji. Z kolei obszar terytorialny
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej, którego dotyczy wystawa, jest interesującym
przykładem funkcjonowania społeczności na pograniczu dwóch regionów, w tym
wypadku Małopolski i Mazowsza.
Pierwszym etapem zwiedzania jest zapoznanie odbiorcy ze specyfiką wystawy.
W niniejszej koncepcji opisano tradycyjną, chronologiczno-tematyczną ścieżkę
zwiedzania, omawiając elementy ekspozycji w poszczególnych działach wystawy.
Przewidziano jednakże i odpowiednio opisano możliwość wydzielenia kilku ścieżek
zwiedzania, podporządkowanych określonym zakresom tematycznym w obrębie całej
wystawy, a nawet tej samej ekspozycji. Ze względu na nowe możliwości techniczne i
metody prezentowania zbiorów muzealnych, rosnące wymagania zwiedzających oraz
zasób zabytków i tematów, które chcemy zaprezentować, zakładamy polisensoryczne
oddziaływanie na zwiedzającego (zabytek, obraz, dźwięk, układy plastyczne). Dzięki
zastosowanym rozwiązaniom wystawienniczym zwiedzający z jednej strony będą mieli
możliwość zapoznania się z wyeksponowanymi obiektami, z drugiej zaś pogłębienia
wiedzy na temat realiów epoki, procesów oraz wydarzeń historycznych mających
miejsce na obszarze międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej. Ten ostatni cel zostanie
osiągnięty poprzez połączenie elementów ekspozycji stałej ze sferą multimediów i
programem edukacyjnym.
Przez multimedia rozumiemy zarówno rozwiązania wykorzystane przy
ukazywaniu poszczególnych tematów ekspozycji, jak też stronę internetową, która
może zostać uruchomiona jeszcze przed otwarciem wystawy stałej i która to winna być
nieustannie wzbogacana oraz rozbudowywana. Program edukacyjny, przygotowywany
w oparciu o temat wystawy, będzie oferował szeroką działalność edukacyjnopopularyzatorską, skierowaną do różnych grup odbiorców. Proponujemy różnorodny i
zmienny program edukacyjny powiązany z warsztatami oraz wykładami, co wraz z
kilkoma ścieżkami zwiedzania wystawy, zachęci zwiedzających, by chcieli tu
powracać.
Niniejsze opracowanie zawiera opis najważniejszych etapów w dziejach regionu
na tle przemian społecznych, politycznych i gospodarczych w Polsce (z odniesieniami
do sytuacji w Europie) oraz wykaz poszczególnych tematów, które mogą ilustrować
owe zagadnienia. Poszczególne tematy zaprezentowano wraz ze wstępną listą obiektów,
zabytków i kopii zabytków, które będą umieszczone na wystawie, określając formę ich
prezentacji. W uzasadnionych przypadkach zasygnalizowano potrzebę przeprowadzenia
konserwacji lub specjalistycznych badań zabytków. Przedstawiono również te zabytki,
elementy i treści wystawy, które mogą zostać zaprezentowane w wersji multimedialnej.
Koncepcja zawiera wzmiankowany wyżej program edukacyjny i sugestie dostosowania
go oraz całej wystawy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Aranżacja ekspozycji umożliwi wybór różnych sposobów (tras) korzystania z
wystawy: tradycyjnego zwiedzania, zgodnie z chronologicznym kierunkiem prezentacji
dziejów regionu; zwiedzania tematycznego, według określonych zagadnień (np.
człowiek - jego środowisko życia i pracy, charakter osadnictwa, wierzenia –
obrzędowość - religia, struktura społeczna - władza); pogłębiona analiza zagadnienia
szczegółowego, związanego z konkretną ekspozycją (np. lekcja muzealna).
Opracowanie zostało wykonane według wytycznych zamawiającego, w sposób
umożliwiający sporządzenie na jego podstawie scenariusza wystawy, towarzyszącego
mu programu edukacyjnego oraz przebudowy i aranżacji wnętrz kamienic Gąski i
Esterki w Radomiu.
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Domy Gąski i Esterki w Radomiu
Zespół kamienic zw. Domami Gąski i Esterki, mimo istniejących między nimi
przejść przebitych na trzech kondygnacjach (piwnice, parter, I piętro), składa się z
dwóch odrębnych budynków, o różnej budowie, wartości historycznej i dziejach. Obie
kamienice mają jednak duży potencjał z uwagi na kontekst historyczny miejsca: Radom
– jako centrum ziem między Wisłą, Pilicą i Kamienną; Rynek – jako centrum
zabytkowego Radomia. Kamienica Esterki swą nazwą nawiązuje do legendarnej
żydowskiej kochanki króla Kazimierza Wielkiego (założyciela Nowego Radomia), zaś
Kamienicę Gąski lokalna tradycja uznaje za miejsce stacjonowania króla szwedzkiego
Karola X Gustawa podczas „potopu” w 1656 r.

Źródło:http://fotogeo.pl/index.php/polska/swk-swietokrzyskie/polska/
mazmazowieckie/radom-kamienice-gaski-i-esterki-2-16675

Kamienica Rynek 4 (Dom Gąski) – z początku XVII w. Jednopiętrowa (z poddaszem),
trójosiowa, o barokowej fasadzie z wolutowym szczytem, rozczłonkowanym pilastrami
w 2 kondygnacjach i zwieńczonym trójkątnie. Wielokrotnie przebudowywana.
Kamienica Rynek 5 – wybudowana w drugiej połowie XX w. w stylu
pseudobraokowym, jednopiętrowa, czteroosiowa. Pierwotna, z końca XVI lub początku
XVII w. (zapewne, że na miejscu wcześniejszej budowli) została rozebrana przez
Niemców w czasie II Wojny Światowej. Obecna, wzniesiona w latach pięćdziesiątych
w ramach Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju (wg projektu F.
Okowińskiego i M. Majewskiego), nie stanowi rekonstrukcji obiektu przedwojennego.
Mimo, iż w latach siedemdziesiątych XX w. obiekty przeszły remont, w trakcie którego
zostały zaadaptowane na cele kulturalno-wystawowe (m.in. na potrzeby Biura Wystaw
Artystycznych) wnętrza obu kamieniec nie spełniają dzisiejszych standardów. Ich
wykorzystanie na potrzeby planowanej wystawy wymaga znacznej przebudowy wnętrz.
Istotnym mankamentem kamienic jest również ich niedostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ponieważ obie kamienice są wpisane do rejestru zabytków (nr rej.:
36 z 23.06.1947, 753 z 5.05.1972 oraz 197/A/83 z 14.04.1983), realizacja
postulowanych w dalszej części koncepcji aranżacji wymaga konsultacji z
konserwatorem zabytków.

5

Piwnice
Piwnice Domu Gąski mają duży potencjał turystyczny (zachowane oryginalne mury i
sklepienia). Problemem tej kondygnacji (w obu budynkach) są jednak: niskie stropy,
niewielkie pomieszczenia, brak przejść między częścią pomieszczeń oraz utrudniony
dostęp.

Parter
Atutem tej kondygnacji jest sklepiona sala w Domu Esterki, minusem zaś ograniczona
przestrzeń (ściany działowe oraz klatki schodowe).
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I piętro
Ta kondygnacja pozwala na wygospodarowanie stosunkowo największej przestrzeni
wystawowej, choć i tu barierą są ściany działowe oraz dość wąskie przejścia między
salami.

Poddasze
Niskie stropy poddasza nie pozwalają na adaptowanie tej części budynku na cele
wystawowe (szczególnie w Domu Gąski), a jedynie pracownie i sale wykładowe.
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Dziedziniec
Atutem kamienic może być dziedziniec, który po uporządkowaniu może stać się
dodatkową przestrzenią do działań wystawowych i działalności towarzyszącej. Może
się stać zarówno miejscem ekspozycji plenerowych, dodatkową przestrzenią dla usług
(np. kawiarnia), jak również działań edukacyjnych – spotkania archeologiczne dla
dzieci i młodzieży, kino letnie, itp.
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Schemat opisu poszczególnych tematów wystawy

I. Okres prehistoryczny/historyczny.
A. Temat prezentowany na wystawie.
B. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji.
C. Wykaz zabytków i kopii zabytków.
D. Lokalizacja.
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CZĘŚĆ I
MIĘDZYRZECZE WISŁY, PILICY I KAMIENNEJ
W PRADZIEJACH

I. Epoka kamienia.
Paleolit to najstarszy i najdłuższy okres w dziejach ludzkości. Na obraz
kulturowy tej epoki najbardziej znaczący wpływ miał klimat, który oddziaływał na
rozwój biologiczno-fizjologiczny człowieka oraz ograniczał jego rozprzestrzenienie.
Naprzemienny rytm okresów zimnych i ciepłych warunkował także jakość i charakter
kopalnych świadectw tej epoki. W okresach chłodniejszych, kiedy dochodziło do
zlodowaceń, następowało przesunięcie ekumeny na południe, a wraz z nią wędrowali
także ludzie/hominidy. W Europie Środkowej ludzie pojawili się o wiele później, niż w
bardziej korzystnych i przyjaznych klimatycznie ziemiach Europy Południowej i
Zachodniej. Początki zasiedlenia Europy nie są jednoznaczne, wiadomo, że około
miliona lat temu Homo erectus przywędrował do Europy Południowej, zaś najstarsze
znaleziska jego szczątków pochodzą z Hiszpanii sprzed 780 tys. lat. W Europie
centralnej najstarsze pozostałości odkryto w Maurer koło Heidelbergu sprzed 600 tys.
lat. Dopiero podczas ostatniego zlodowacenia przedstawiciele rodziny Homo sapiens
neandertalensis – zaaklimatyzowali się na dłużej i pozostali na polskich ziemiach. Ok.
45–40 tys. lat temu nowa fala emigracji z Afryki, poprzez Bliski Wschód, dotarła do
Europy, tym razem był to Homo sapiens sapiens.
Na obszarze ziem polskich pierwsze ślady obecności form człekokształtnych
związane są z krzemiennymi wytworami odkopanymi w Trzebnicy, znaleziska te
datowane są na okres sprzed 600 tys. lat. Natomiast w obrębie terytorium
proponowanego w scenariuszu wystawy, najstarsze pozostałości stanowią narzędzia
krzemienne datowane na okres sprzed 250 tys. znalezione w Tomaszowie k. Wierzbicy
lub o wiele późniejsze narzędzia krzemienne ze Zwolenia. Prezentacja osiągnięć ludzi
epoki kamienia zapoczątkuje ukazanie śladów człowieka neandertalskiego w Zwoleniu
sprzed 85–70 tys. lat (odkrycie wcześniejszych reliktów Homo erectus sprzed 250 tys.
lat odkrytych w Tomaszowie koło Wierzbicy), poprzez „paneuropejskie” ośrodki
związane z wydobyciem cennych surowców epoki kamienia: kopalnia hematytu w
Rydnie, gdzie w setkach osiedli produkcyjnych wytwarzano ochrę, następnie zagłębie
górnicze krzemienia czekoladowego pomiędzy Wierzbicą i Orońskiem. Epokę kamienia
a zarazem tę część wystawy kończy ukazanie procesu tzw. „rewolucji neolitycznej”.
Długotrwały i niejednoznaczny proces przechodzenia ludzkości od łowiectwazbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli, produkcji
ceramiki wiązał się ze zmianą charakteru osadnictwa. Przejście z trybu koczowniczego
do osiadłego trybu życia, trwało w naszym kręgu cywilizacyjnym w przedziale ok.
10000 (8000)–4000 p.n.e.
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Tematy prezentowane na wystawie:
A.1. Najstarsze ślady.
Około 85 tysięcy lat p.n.e. (wczesna faza zlodowacenia Wisły), grupy myśliwych
neandertalskich polowały nad rzeką Zwoleńką na stada zwierząt zmierzających do
wodopoju. Myśliwi wykorzystywali wąwóz, którym zwierzęta wędrowały do rzeki.
Archeolodzy odkryli tu kości ponad 30 koni, kilku bizonów, mamutów, nosorożców,
reniferów, turów, łosia. Znaleziono pokaźny zestaw krzemiennych narzędzi służących
do oprawiania zwierzyny, a także ostrze oszczepu. Narzędzia wykonano głównie z
krzemienia czekoladowego, wydobywanego na terenach między Iłżą a Orońskiem.
Wśród narzędzi był także pojedynczy okaz z krzemienia jurajskiego wydobywanego w
okolicach Krakowa, jest to świadectwo rozpoznania terenów lub handlu/wymiany oraz
znajomości lokalizacji złóż surowca.
Zdaniem badaczy ludzie tzw. kultury mikocko-prądnickiej wielokrotnie, przez
tysiące lat, polowali w wąwozach rzeki Zwoleńki na przychodzące stada zwierząt,
następnie zabijali je i na miejscu ćwiartowali oraz oprawiali, o czym świadczy dobór
narzędzi, ich stan zachowania oraz nacięcia na kościach zwierząt.
***
Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie międzyrzecza to temat wyjątkowo
ważny, ponieważ jego bohaterem jest człowiek neandertalski, którego archeologiczne
relikty są rzadkością na obszarze Polski. Na wystawie zostanie zaprezentowane
stanowisko w Zwoleniu, badane interdyscyplinarnie przez kilka sezonów. Odkrycia
międzynarodowego zespołu badaczy stanowią niezwykle istotne uzupełnienie wiedzy o
najstarszych obozowiskach epoki kamienia na terenie ziem polskich, ponadto są
wizytówką regionu także w skali europejskiej.
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B.1. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.1.1. Mapa multimedialna dotykowa z zaznaczanymi zlodowaceniami w Europie, oraz
śladami pierwszych ludzi w Europie, środkowej Europie, Polsce a następnie w regionie.
Dodatkowa zakładka pokazująca etapy antropogenezy.

Mapa zlodowacenia Europy. Źródło: https://www.google.pl/sear c?q=mapa+zlodowace% C5%84+
europa&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihb6Q3IbOAhXFFiwKHZLdB
OwQ_AUICSgC&biw=1252&bih=578#imgrc=2nqBIGDOXN9mSM%3A

B.1.2. Graficzne, tradycyjne ukazanie geomorfologii powiatu radomskiego, oraz
zaprezentowanie zdjęć stratygrafii profili z wykopów archeologicznych – kopia
dokumentacji (temat opracowany) lub zakładka podpięta pod ekran z mapami.
B.1.3. Ekran dotykowy z filmem animowanym fabularnym, ukazującym rekonstrukcję
polowań na zwierzęta na podstawie grafiki - Scena polowania M. Puszkarski (The
Killing Fields of Zwoleń. A Middle Paleolithic Kill – Butchery - Site in Central Poland,
red. R. Schild, Warszawa 2006.)
Charakter odkryć umożliwia także stworzenie fabularyzowanej, multimedialnej
opowieści o grupie neandertalczyków polujących na wielkie zwierzęta epoki
lodowcowej.

Z lewej: scena polowania. Z prawej: fotografia z dkumentacji archiwalnej. Źródło: The Killing Fields of
Zwoleń…, red. R. Schild, Warszawa 2006.
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B.1.4. Ekran/kiosk multimedialny wizualizacja stanowiska w 4D (rekonstrukcja
ekumeny z czasów zlodowaceń). Zakładka z przybliżeniem ,,sylwetek” poszczególnych
gatunków zwierząt kopalnych w odniesieniu do sylwetki człowieka np. mamut z opisem
m.in. waga, wzrost, charakter pożywienia etc.; Zakładka z wizualizacją 3D narzędzi
krzemiennych i kościanych, wskazanie ich funkcji oraz zaznaczenie śladów zużycia
(wyniki takich badań uzyskano na podstawie analizy traseologicznej).
B.1.5. Ekran z filmem dokumentalnym o odkryciu stanowiska nad Zwolenką: Jan
Grudzień, Jacek Tomaszewski, Zofia Sulgostowska, Romuald Schild – opowieści:
geologa, archeologa, paleontologa, traseologia (dokumentacja fotograficzna Instytut
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie). Przy prezentacji tematu należy
wykorzystać archiwalne materiały z badań wykopaliskowych, dokumentację
fotograficzną wykopalisk autorstwa prof. R. Schilda oraz wywiady z odkrywcą „kości
mamuta ze Zwolenia” i autorami badań oraz opracowań naukowych odkrytych
materiałów.
B.1.6. Prezentacja najciekawszych zabytków, m.in. ostrze krzemienne, oraz kopie
innych ostrzy, noży prądnickich, zgrzebeł, kości zwierząt kopalnych (depozyty lub ich
wydruki 3D – m.in. żebro mamuta, kości bizonów i nosorożców). Wyeksponowane w
formie tradycyjnej, odpowiednio zaaranżowane, tj. imitującej wykop archeologiczny,
lub środowisko nad rzeką Zwolenką – pozostawione echa przeszłości. W tym miejscu
można użyć także hologramu z obrazem poruszającego się mamuta (w mniejszej skali
oczywiście). Konieczne jest także przygotowanie ścieżki dźwiękowej – szum wody,
hałas zwierząt, dźwięki wydawane przez konkretne gatunki zwierząt: konie, bizony,
nosorożce, mamuty, okrzyki triumfujących ludzi.

Krzemienne ostrze, Źródło: Muzeum J. Malczewskiego

C.1. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- ostrze z krzemienia czekoladowego, Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu
- kości zwierząt kopalnych m.in. mamuta, bizonów i nosorożców (depozyt lub ich
wydruki 3D), Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
- narzędzia krzemienne i kościane (kilkadziesiąt) – IAE PAN w Warszawie - kopie lub
wypożyczanie (szczególnie dotyczy to zgrzebeł i noży prądnickich).
D.1. Lokalizacja:
Dom Esterki. I piętro (obecne sale z ekspozycją „Zanim powstało miasto”). Pierwszy
temat z szeregu zagadnień związanych z epoką kamienia, ze względu na
ogólnoeuropejskie znaczenie zwoleńskiego odkrycia, jest priorytetowy. Niezbędne jest
stworzenie na pierwszym piętrze Domu Esterki dużej powierzchni wystawienniczej
(bez ścian działowych).
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A.2. Kopalnictwo krzemienia czekoladowego.
W schyłkowym paleolicie (od ok. 14 tys. lat p.n.e. do ok. 8 tys. lat p.n.e.), znaleziska
archeologiczne związane z pobytami łowców reniferów na obszarze międzyrzecza
Wisły, Pilicy i Kamiennej, stają się coraz bardziej regularne. Przyczyną tego stanu
rzeczy jest krzemień czekoladowy, najlepszy jakościowo na ziemiach polskich surowiec
do wyrobu narzędzi w epoce kamienia. Początki eksploatacji wychodni krzemienia
sięgają zapewne już paleolitu środkowego, na co wskazują znaleziska z okolic Iłży oraz
Polan Kolonii. Szczyt rozwoju kopalnictwa krzemienia czekoladowego to młodsza
epoka kamienia i wczesna epoka brązu. Z tych czasów znanych jest aż 26 punktów
wydobycia (kopalń) krzemienia oraz setki obozowisk i pracowni krzemieniarskich.
Surowiec i wyroby krzemienne z obszarów między Wisła a Pilicą znajdowane są nawet
na Węgrzech, Słowacji i Morawach.
Badania wychodni krzemienia czekoladowego wystepujących w utworach
jurajskich na północno-wschodnim przedpolu Gór Świętokrzyskich, na obszarze między
Iłżą, Wierzbicą Tomaszowem a Orońskiem trwają od ponad 80 lat. W ich wyniku
odkryto 26 punktów eksploatacji krzemienia. Według J. Budziszewskiego „tworzą one
najbogatszy zbiór zabytków pradziejowego górnictwa krzemienia stanowiacy prawie
połowę obiektów tego typu znanych z obszaru Polski. Większość punktów eksploatacji
krzemieni czekoladowych to stanowiska niewielkie, często wręcz małe. Zarówno
wielkością, jak i różnorodnością materiałów pracownianych, zdecydowanie wyróżnia
się wśród nich pole górnicze „Orońsko II” w Orońsku. Wydaje się, iż miało ono
znaczny udział w globalnej eksploatcji krzemieni czekoladowych, a wydobywany tu
surowiec musiał wpływać w sporym stopniu na generalny obraz gospodarki
krzemieniem czekoladowym w pradziejach.
Najstarsze ślady użytkowania wychodni krzemiennych pochodzą z badań
powierzchniowych w rejonie Iłży i dotyczą paleolitu środkowego. W obrębie kopalń
najstarsze zabytki związane są z paleolitem schyłkowym, wyjątkiem są zabytki z Polan
Kolonii II (wg R. Schilda), gdzie zachowały sie środkowopaleolityczne formy
krzemienne. Odkrywane tu wyroby świadczą o prawdziwej rewolucji w
krzemieniarstwie – zaprzestano wówczas produkcji narzędzi z wiórów na korzyść
technologii odłupkowej. W 21 tys. p.n.e. na terenach ziem polskich pojawiła się ludność
stosująca wspomnianą metodę obróbki krzemieni, prawdopodobnie byli to przybysze z
Kaukazu i Anatolii, którzy zawędrowali do Europy drogą morską i lądową.
***
Kopalnictwo krzemienia czekoladowego jest jednym z ważniejszych tematów
pradziejowej części ekspozycji. Eksploatowany przez tysiąclecia krzemień był jednym z
najlepszych jakościowo i najczęściej stosowanych surowców swej epoki, co zostanie
wyeksponowane w tej części wystawy.
B.2. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.2.1. Ekran dotykowy zawierający sekwencję map, m.in. zasięg złóż krzemienia
czekoladowego oraz zasięg wymiany surowców w skali Polskiej i Europejskiej,
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Mapa: z lewej zasięgu złóż krzemienia, z prawej kopalnie krzemienia, Źródło: J. Budziszewski, Stan
badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych, w: Krzemień
czekoladowy w pradziejach, red. W. Borkowski, Lublin 2006.

B.2.2. Duży ekran zawierający animację multimedialną lub film animowany obrazujący
pracę ludzi z epoki kamienia w kopalni Wierzbica Zele. Na filmie powinna zostać
uwzględniona: obróbka krzemienia w pracowni przykopalnianej, transport do
obozowisk, dalsza praca nad wytwarzaniem narzędzi w tym prezentacja techniki
wiórowej i techniki odłupkowej, wygląd obozowiska (Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu dysponuje materiałem zabytkowym z kopalni Wierzbica
Zele, ponadto stanowisko to jest obecnie przedmiotem prac badawczych prowadzonych
przez zespół prof. J. Lecha z IAiE PAN w Warszawie, współpraca Dagmara Werra,
IAiE PAN; Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAiE
PAN). Ponadto zakładka z wizualizacją zrekonstruowanych szybów górniczych. Tłem
dla tej prezentacji może być galeria zdjęć z badań archeologiczny IAE PAN i dr J.
Budziszewskiego. Dokumentacja fotograficzna może także stać się materiałem do
filmu/prezentacji ukazującej historię badań nad kopalnictwem krzemienia
czekoladowego na obszarze międzyrzecza (współpraca z dr Dagmarą Werra i Katarzyną
Kerneder – Gubała).

Przykład ekspolatacji kopalni na podstawie Krzemionek Opatowskich. Źródło: J. Budziszewski, op.cit.
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B.2.3. Klasyczna ekspozycja – odpowiednio zaaranżowane środowisko dla
krzemiennych zabytków. Prezentowane będą narzędzia kopalniane oraz ich
rekonstrukcje, surowiec krzemienny, półprodukty oraz wyroby krzemienne i rogowe
narzędzia odkryte w kilku kopalniach z epoki kamienia i brązu.

Propozycja
arnżacji
przestrzeni
ekspozycyjnej.
Źródło:
http://www.muzeum.przemysl.pl
/rynek/index.php?option=com_content&view=article&id=419:wystawa-archeologiczna-qkrzemie-wyciu-czowiekaq&catid=20:wystawy-czasowe&Itemid=41

C.2. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- motyki rogowe (kilka), Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu
- charakterystyczne dla wytwórczości paleolitycznej, neolitycznej i epoki brązu zabytki
krzemienne z kopalń w Tomaszowie, Orońsku, Polanach (po kilka okazów różnych
form z kolejnych okresów), IAE PAN w Warszawie, Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie
- zabytki krzemienne z Wierzbicy Zele (kilkadziesiąt okazów: buły, rdzenie,
półwytwory, odłupki, narzędzia), Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu
- zabytki krzemienne z pracowni krzemieniarskiej kultury świderskiej (kilkadziesiąt
wiórów, odłupków, rdzeni itp.) w Guzowie, rejon Orońska, wł. Muzeum im. J.
Malczewskiego

Motyki rogowe i surowiec krzemienny. Źródło: Muzeum im. J. Malczewskiego
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D.2. Lokalizacja:
Dom Esterki, I piętro. Tematów wystawy prezentowany jako drugie zagadnienie w
dziale Epoka kamienia. Krzemień czekoladowy był najważniejszym surowcem znanym
na terenie międzyrzecza, eksploatowanym na skalę „przemysłową” przez całą epokę
kamienia i w początkach epoki brązu. Merytorycznie i edukacyjnie związany z
tematem: Rydno – starożytna kopalnia ochry np. stanowisko edukacyjne (szałas z
pracownią krzemieniarską i ochrą).
A.3. Rydno – starożytna kopalnia ochry.
Rydno jest rezerwatem archeologicznym utworzonym 3 listopada 1986 r. Swoim
zasięgiem obejmuje obszar wzdłuż rzeki Kamiennej, od północno-wschodniej części
Skarżyska-Kamiennej aż po górę Św. Rocha pod Wąchockiem. Etymologia słowa
"Rydno” pochodzi od słów: rudy, ryć, rydel (wg. S. Krukowskiego – pierwszego
badacza kompleksu osadnictwa na tym terenie).
Po obu stronach przepływającej w tym miejscu Kamiennej rozpoznano
pozostałości kilkuset prehistorycznych stanowisk osadniczych, skupionych wokół
kopalni hematytu. Minerał ten był używany jako naturalny pigment do wyrobu farby –
czerwona ochra. Intensywna krwista barwa miała zapewne szeroką symbolikę, łączoną z
życiem, zdrowiem, siłami witalnymi. Zastosowanie pigmentu wiązało się z ówczesną
obrzędowością i wierzeniami (nie chodzi tu o bogów, lecz o całokształt postrzegania
„zrytualizowanego” świata)3. Po ten czerwony pigment przybywali ludzie z dalekich
stron, a popularność miejsca wydobycia surowca warunkowała wyspecjalizowanie się
mieszkańców i utworzenie małej „aglomeracji wydobywczo-produkcyjnej”. Plemiona
(rodziny) zamieszkujące brzegi Kamiennej trudniły się także produkcją półsurowca z
krzemienia czekoladowego, po który wyprawiały się do odległych o ok.15 km (i więcej)
kopalń w okolicy Orońska, Wierzbicy oraz Iłży.
Za najstarsze, aczkolwiek nieliczne ślady pobytu człowieka na terenie rezerwatu,
uznaje się luźne znaleziska powierzchniowe, związane być może z Homo
neandertalensis (a ściślej, z przedstawicielami tzw. kultury mustierskiej nazwanej od
stanowiska w Le Moustier we Francji, która rozwijała się ok. 50 tys. lat temu). Okres
intensywniejszego zasiedlania tego terenu przypada na koniec epoki lodowcowej (ok.
11 000 lat p.n.e. - paleolit schyłkowy). Nowa fala przybyszów reprezentuje
przedstawicieli tzw. kultury hamburskiej. Byli to pionierzy w zasiedlaniu terenów
zajętych wcześniej przez lodowiec, specjalizujący się w łowiectwie reniferów za
pomocą łuku i strzał wyposażonych w krzemienne groty, kościanych oszczepów
i harpunów. Na ziemiach polskich występowała wówczas fauna specyficzna dla
typowych krain polarnych np. renifery, woły piżmowe, jenoty (rosomaki), lisy polarne,
lemingi. Stada reniferów były podstawą utrzymania grup ludzkich zamieszkujących te
ziemie, stąd ludzie byli zmuszeni do wędrówek w ślad za stadami zwierząt. Budowali
jednoszałasowe obozowiska sezonowe - pojedyncze szałasy lub namioty (?) o lekkiej
konstrukcji żerdziowej, okrągłe, zabezpieczone przed wiatrem przy pomocy
podwójnego poszycia i zewnętrznych kamieni kotwicznych (domniemana
3

Dysponujemy znikomą liczbą informacji o życiu neandertalczyków. Wiadomo, że te hominidy
wykazywały się troską o pochówki zmarłych np. pochówek z jaskini Schanidar (północny Iran), gdzie
ciało posypane było ochrą i obłożone (?) kwiatami.
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rekonstrukcja). Obozowiska były otwarte i zakładano je na terasach rzecznych oraz nad
jeziorami. Na terenie rezerwatu ślady tej kultury odkryto w okolicy Nowego Młyna
jeszcze w okresie międzywojennym. Również daty C14 z wypełniska niektórych
odkrywek - szybów kopalni hematytu badanych w 1977 r. wskazują na możliwość
łączenia z tą kulturą początków eksploatacji hematytu
Kolejną kulturą łowców reniferów, zarejestrowaną na terenie rezerwatu, jest
kultura magdaleńska (przełom 11 i 10 tys. p.n.e., nazwa od stanowiska La Madeleine
we Francji). Obozowisko to (Rydno II/59), poza wyrobami krzemiennymi dostarczyło
śladów przetwórstwa hematytu (rozcieracze z piaskowca). Następnie pojawili się tu
przedstawiciele kultury Federmesser (nazwa od charakterystycznego kształtu narzędzi
przypominającego ostrze scyzoryka).
Na obszarze rezerwatu Rydno przebadano do chwili obecnej kilkanaście
obiektów związanych z plemionami leśnych łowców. Są to na ogół ślady obozowisk
oraz kopalni odkrywkowych, w których wydobywano hematyt. Ślady szałasów
przejawiają się w postaci okrągławych zagłębień o średnicy ok. 6 m, wypełnionych
piaskiem zabarwionym hematytem na kolor karminowy (w ich obrębie zarejestrowano
odpadki pochodzące z obróbki krzemienia oraz narzędzia wykonane z tego surowca).
W Rydnie odnotowano również obecność przedstawicieli kultury BrommeLyngby, zamieszkująca pogranicze lasów i tundry (pod wpływem przejściowego
ocieplenia granica lasów przesunęła się na północ). Osady zakładano w strefie leśnej,
konstrukcja szałasów była także dość prosta, w podstawie okrągła. Jedno z tych
obozowisk odkrył L. Sawicki. Niestety, zabytki te zostały zniszczone podczas wojny i
znane są wyłącznie z przedwojennych publikacji. Po wojnie przebadano tu dalsze
obiekty zaliczone do tej kultury (Grzybowa Góra IV/60 i X/59). Przyjmuje się
datowanie plemion związanych z tą kulturą na połowę 10 tys. po 9 tys. p.n.e.
Po ponownym ochłodzeniu klimatu (ok. 9000 lat p.n.e.) w Rydnie pojawiły się
grupy łowców reniferów zaliczane do kultury świderskiej. Mniej więcej w tym czasie
rozpoczęła się na ogromną skalę eksploatacja hematytu. Obozowiska były na ogół
niewielkie, otwarte, składające się z małych szałasów użytkowanych sezonowo przez
grupy liczące najwyżej kilkanaście osób. Zakładano je najchętniej na terasach bądź
wydmach nadrzecznych i nadjeziornych. Poza szałasami budowano półziemianki. Jedną
z nich odkryto i przebadano na terenie rezerwatu (Grzybowa Góra IV/57). W płytkiej
jamie, w przekroju nieckowatej o zarysie owalnym, zbudowano lekką konstrukcję z
żerdzi (?) zapewne pokrytą skórami. Wewnątrz płonęło niewielkie ognisko. Wyjście
było chronione przed wichrami i utratą ciepła niewielkim korytarzem. Wypełnisko tego
obiektu, dzięki nasyceniu pyłem hematytowym, zachowało do dziś czerwony kolor, co
potwierdza stosowanie hematytu przez mieszkańców tej półziemianki. Osadnictwu na
tych terenach sprzyjały również pobliskie złoża krzemienia czekoladowego,
wydobywanego m.in. w pobliżu Orońska, Polany-Kolonia stan. I na Pogórzu Iłżeckim.
Eksploatowano go przy pomocy długich, wąskich i głębokich na kilka metrów szybów.
Wydobyty surowiec poddawano na miejscu selekcji i wstępnej obróbce. Bryły
krzemienia (tzw. „rdzenie”) przetwarzano na półsurowiec przypominający wyglądem
wióry. Rdzenie eksportowano i łupano poza kopalnią w miejscach określonych jako
pracownie (np. obiekt Rydno XI/59). Wyroby z krzemienia czekoladowego rozchodziły
się drogą wymiany na znaczne odległości. Znane są znaleziska z tego surowca w
Geldrop (Holandia) lub na Litwie: Kaszety i Duba pod Lidą. Surowiec i półsurowiec
przerabiano też na narzędzia w pracowniach przydomowych. Podczas badań (Grzybowa
Góra IV/59), w pobliżu półziemianki odkryto niewielką jamkę wypełnioną odpadkami
powstałymi przy wytwarzaniu narzędzi krzemiennych. Obok pozostałości pracowni,
szałasów, ziemianek, kopalń, zarejestrowano w Rydnie kilka składów rdzeni,
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przygotowanych do eksploatacji. Do niedawna uważano, że były to podręczne schowki
lub składziki. Niewykluczone, że przynajmniej część z nich mogła być w
rzeczywistości darami ofiarnymi.
Koniec epoki lodowcowej nie przyniósł kresu osadnictwu na terenie rezerwatu.
Znaleziono tu stanowiska kultur mezolitycznych: komornickiej, janisławickiej
i chojnicko-pieńkowskiej. Ludność kultury janisławickiej, o której wiemy nieco więcej,
polowała i osiedlała się w dolinach średnich i dużych rzek. Swe obozy zakładała
najchętniej na terasach i wydmach. Badania na terenie rezerwatu ujawniły resztki
jednego z szałasów tych przybyszów (Grzybowa Góra XIII/59). Nakrywał on jamę, na
dnie której znaleziono rozcieracze do hematytu oraz ognisko obłożone kamieniami.
Obok szałasu znajdował się ówczesny skarb, czyli skład kilku krzemiennych rdzeni,
pochodzących z krzemienia wydobywanego w Tomaszowie gm. Orońsko (stan. II).
Wydobywano go przy pomocy lejowatych szybów średnicy 1-2m i głębokości
dochodzącej do 3,2 m, następnie obrabiano wstępnie w przykopalnianych pracowniach.
W czasie badań wspomnianego szałasu, znaleziono m.in. zabytki wykonane ze
słowackiego obsydianu (szkło wulkaniczne). Zapewne pozyskano go na drodze
wymiany, być może za hematyt lub właśnie za krzemień czekoladowy.
Przełom gospodarczy w neolicie (rolnictwo i hodowla zwierząt) spowodował, że
ludzie zaczęli szukać do osiedlania się żyznych, lessowych ziem. Osłabło również
zainteresowanie hematytem. Piaszczyste, jałowe wydmy nad Kamienną przestały być
terenem atrakcyjnym i zostały opuszczone.
***
Kluczowym punktem i celem tej części wystawy jest ukazanie przemian
osadnictwa w rejonie pradziejowej kopalni hematytu, podporządkowanych zmianom
klimatycznym, które wpływały na obraz zasiedlanego obszaru szczególnie w okresie
paleolitu starszego i schyłkowego. Na podstawie archeologicznego rozpoznania terenu
możliwe będzie zaprezentowanie typów konstrukcji zabudowy obozowisk i ukazanie
stopnia eksploatacji kopalni hematytu.
B.3. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.3.1. Ekran - mapa multimedialna 4D, czyli wirtualny przewodnik po dzisiejszym
Rydnie, z zaznaczeniem poszczególnych stanowisk według podziału chronologicznego
(widok z góry na rozprzestrzenienie stanowisk, widok z perspektywy ziemi, możliwość
„przemarszu wirtualnego” w obrębie poszczególnych stanowisk).
B.3.2. Ekspozycja w postaci rekonstrukcji ekumeny i szałasu z zapleczem w skali 1:1 z
określonego przedziału chronologicznego, z możliwością wejścia widza do środka.
Ponadto prezentacja modelu – figury człowieka z danej epoki, zajmującego się
tłuczeniem krzemienia lub uzyskiwaniem ochry. W szałasie ścieżka dźwiękowa:
tłuczenie krzemienia, lub rozcieranie bryły hematytu. Szałas będzie również
stanowiskiem edukacyjnym dla tematu związanego z kopalnictwem i mezolitycznymi
myśliwymi (stanowisko edukacyjne na zewnątrz szałasu możliwość łupania krzemienia
dla zwiedzających).
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Przykład szałasu, Rydno. Źródło: fot. autorów opracowania.

B.3.3. Ekran multimedialny z animacją graficzną lub poklatkową, ukazującą kolejne
fazy zasiedlania Rydna. Ponadto zobrazowanie sytuacji, w jakich była używana ochra.
Ochra była symbolem życia i witalności: czerwony kolor kojarzony był z krwią.
Używano jej do barwienia ciała przed uczestnictwem w rytuałach i tańcach, a także do
posypywania pochówków, co było symbolem wiary w ponowne narodziny lub życie po
śmierci. Ochra była stosowana przez społeczności paleolitu, mezolitu, neolitu także do
konserwacji i obróbki skór. Dane do rekonstrukcji osadnictwa uzyskane są na podstawie
badań archeologicznych (przygotowanie animacji w oparciu o proste materiały
plastyczne) lub film edukacyjny zrealizowany w Rezerwacie, ukazujący jeden z etapów
zasiedlania Rydna, wydobycie hematytu, lub użycie ochry podczas rytuałów.

Z lewej: przykładowa klatka animowanego filmu edukacyjnego, projekt. Prahistoryczny łowca. Źródło:
http://www.pma.pl/2016/Janislawice/antropologia.php. Z prawej: rekonstrukcja stroju, propozycja do
fimu fabularyzowanego. Źródło: http://www.wachock.pl/a, 1296,XI_PIKNIK_ ARCHEOLOGICZNY_
RYDNO_relacja.html

B.3.4. Ekspozycja - kopie zabytków w obrębie szałasu oraz w towarzyszącej mu
gablocie, m.in. bryła hematytu.
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C.3. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- kamienne piaskowcowe rozcieracze do hematytu, depozyt z IAiE PAN lub zastąpienie
go analogicznymi znaleziskami z innych stanowisk o tej samej chronologii, IAiE PAN
w Warszawie
- narzędzia krzemienne (kilkadziesiąt), naczynia gliniane (kilka), IAiE PAN w
Warszawie
- bryły hematytu (kilka), konieczne pozyskanie oryginału, IAiE PAN w Warszawie
- krzemienne „składanki” (kilka okazów), IAiE PAN w Warszawie

Krzemienna składanka. Źródło: Schild R., Królik H., Tomaszewski A. J., Ciepielewska E., Rydno. A
Stone Age Red Ochre Quarry and Socioeconomic Center. A Century of Research, Warszawa 2012.

D.3. Lokalizacja:
Dom Esterki, I Piętro. Zagadnienie jest ściśle powiązane z tematem: Kopalnictwo
krzemienia czekoladowego, bowiem kopalnie krzemienia w Orońsku i Tomaszowie,
były odwiedzane przez plemiona zamieszkujące obszar nad rzeką Kamienną - dzisiejszy
rezerwat Rydno. W związku z tym pewne kategorie zabytków i niektóre etapy
prezentacji można ze sobą powiązać np. rekonstrukcja schematu eksploatacji szybu
górniczego.

A.4. Mezolityczni myśliwi.
W 12 tysiącleciu p.n.e. (początek holocenu), na Niżu Europejskim zaczęło zmieniać się
środowisko naturalne. Wskutek ocieplenia klimatu pojawiły się gęste lasy mieszane i
liściaste, w których zamieszkały niewielkie stada i pojedyncze mniejsze zwierzęta:
łosie, jelenie, dziki, wilki, bobry, zające. Zmieniła się zwierzyna, co warunkowało
zastosowanie nowych metod polowania, nauczono się myślistwa traperskiego,
polegającego na polowaniu z łukiem, stosowaniu pułapek i sideł. Społeczności mezolitu
dostosowały swoje życie codzienne do nowych warunków. Zamieszkiwano obrzeża
lasów dostarczających większości składników ówczesnej diety: roślin, owoców i
zwierząt. Często spotyka się ślady mezolitycznych obozowisk na nadrzecznych
wydmach, w pobliżu jezior i morza, a rybołówstwo stało się jednym z ważniejszych
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sposobów pozyskiwania pożywienia. Z terenu ziem polskich znane są z tego okresu
pierwsze znaleziska łodzi, wioseł, harpunów, ościeni, itp.
Niewielkie grupy społeczności mezolitycznych osiedlały się na dłuższy czas w
głównym obozowisku, z którego wyprawiano się na kilkudniowe polowania lub
podejmowano wyprawy po krzemień. Bogactwo surowca organicznego (skóra, drewno,
kość) poszerzyło gamę narzędzi epoki kamienia, np. o tzw. mikrolity – małe kamienie,
czyli małe geometryczne krzemienie, które umieszczano w kościach lub drewnie np.
drewniane sierpy z krzemiennymi wkładkami.
W dalszym ciągu kwitło kopalnictwo krzemienia czekoladowego, którym
zajmowała się ludność tzw. kultury janisławickiej – kopalnie w Tomaszowie, Orońsku.
W sąsiedztwie kopalń znajdujemy często pracownie wstępnej obróbki krzemienia.
Obrobiony surowiec krzemienny transportowano także do obozowisk położonych w
dużej odległości od kopalń, tam odbywał się dalszy proces produkcyjny. Wielkie ilości
pracowni, tzw. krzemienic, odkryto z dala od kopalń np. na wydmie Borowina nad
Radomką. Na obszarze międzyrzecza znajdowane są także relikty kultury chojnickopieńkowskiej, typowo zbieracko-łowieckiej, preferującej środowiska leśne.
***
Celem prezentacji zagadnienia jest przybliżenie kolejnego etapu rozwoju
społeczności zamieszkujących obszar międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w
czasach „polodowcowych”, czyli epoce mezolitu, okresem przejściowym przed
nadejściem neolitycznych społeczności o rolniczo-hodowlanym typie gospodarki. Na
skutek zmian klimatycznych zmienił się typ gospodarowania na terenie Niżu Polskiego,
powstały nowe kultury zbieracko-łowieckie żyjące na obrzeżach gęstych lasów: kultura
janisławicka i chojnicko-pieńkowska, których relikty są obecne na obszarze objętym
tematyką wystawy.
B.4. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.4.1. Mapa na wydruku, prezentująca znaleziska z obszaru międzyrzecza (szczególnie
wielka ilość obozowisk i krzemienic znajduje się w rejonie kopalń, a także na wydmach
np. Borowina (temat do opracowania przez specjalistów, badaczy mezolitu) lub mapa
multimedialna przy temacie kopalnictwo.
B.4.2. Rekonstrukcja wyglądu i ubioru przedstawiciela kultury chojnicko-pieńkowskiej,
zaprezentowana w postaci hologramu.

Z
lewej:
rekonstrukcja
narzędzia
z
użyciem
wkładek
mikrolitycznych.
Źródło:
http://www.archeolodzy.org/
forum/identyfikacja-krzemien-vt966.html?sid= 4b7d3d855d353e3ad
8fff5072e1f7d68. Z prawej: narzędzia z krzemienia czekoladowego i święciechowskiego, pracownia z
mezolitu i neolitu, Orońsko „Szwedzka Góra”. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego.
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B.4.3. Gablota – narzędzia z okresu mezolitu, z rekonstrukcjami w skali 1:1 narzędzi z
wkładkami krzemiennymi, oraz ekran z wizualizacjami 3D narzędzi, oraz określenie ich
przeznaczenia.

C.4. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- mikrolity (kilkadziesiąt), Muzeum im. J. Malczewskiego
- małe narzędzia krzemienne np. drapacze, skrobacze, półtylczaki, wiórowce, pazury,
itp. (kilkadziesiąt), ze stanowisk: Borowina, Siemonia, Klwaty, nieznane miejscowości,
Muzeum J. Malczewskiego
- wióry, mikrowiórki, rdzenie, odłupki, Michałów Pakosławski, Muzeum J.
Malczewskiego
- narzędzia z krzemienia czekoladowego i świeciechowskiego, pracownia z mezolitu i
neolitu, Orońsko „Szwedzka Góra”, Muzeum J. Malczewskiego
D.4. Lokalizacja:
Domu Esterki, I piętro. Prezentacja tematu będzie zajmować niewielką przestrzeń na
ekspozycji. W tej części wystawy można zorganizować przestrzeń edukacyjną dla
indywidualnych zwiedzających, proponuję stworzenie niewielkiej krzemienicy, którą
można ulokować w centralnej części przestrzeni ekspozycyjnej.
A.5. Rewolucja neolityczna – nowi osadnicy.
W 10 tysiącleciu p.n.e., na Bliskim Wschodzie, w rejonie tzw. Żyznego Półksiężyca
panowały na tyle dobre warunki klimatyczne, że ludności tych terenów uzyskała
możliwość dalszego rozwoju gospodarczego: udomowiono kilka gatunków zwierząt,
nauczono się uprawy roli co „wymusiło” osiedlanie się w pobliżu pól, poznano technikę
lepienia glinianych naczynia do gotowania i przechowywania zapasów, wypracowano
nowe techniki obróbki kamienia i wynaleziono nowe narzędzia, ułatwiające pracę na
roli i w gospodarstwie domowym. Była to tzw. rewolucja neolityczna. Dzięki osiadłemu
trybowi życia zwiększała się populacja ludności, społeczeństwa zaczęły się różnicować,
wyodrębniali się przywódcy rodów i plemion, powstała także ceniona w grupa
rzemieślników – specjalistów w zakresie nowych technik. W 7 tys. p.n.e. nowy typ
gospodarki, wraz z grupami ludności rolniczej, która chciała opanować nowe żyzne
tereny, dotarł do Europy na Bałkany. W 6 tys. p.n.e. społeczności neolityczne pojawiły
się nad Dunajem, a stamtąd rozprzestrzeniły się na tereny północnej Europy, docierając
także na ziemie polskie.
Pierwsze grupy naddunajskie zajmowały najlepsze ziemie uprawne, przede
wszystkim urodzajne gleby lessowe południowej strefy obecnych ziem polskich - tu
odkryto najstarsze osady tej kultury, lokalizowane na brzegach dolin rzecznych.
Osadnictwo było ruchome, po wyeksploatowaniu ziemi przenoszono się na nowe
tereny. Stopniowo osadnicy wędrowali wzdłuż Odry i Wisły, docierając na północy w
rejon Zatoki Gdańskiej. Ich osiedla były czymś nowym i obcym dla społeczności
mezolitycznych, jednak wraz z następnymi falami przybyszów (kultura ceramiki
wstęgowej kłutej w dorzeczu Odry i lendzielsko-polgarska w dorzeczu Wisły) nowy typ
gospodarowania zaczął zwolna dominować na terenach między Wisłą a Odrą.
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Proces przejmowania przez miejscowe społeczności innowacyjnego typu
gospodarowania przyspieszył na przełomie 5 i 4 tys. p.n.e., wtedy to podjęto wyzwanie
dostosowania gospodarki do trudniejszych warunków środowiskowych – zwłaszcza
glebowych. W dorzeczu Odry i Wisły powstała wówczas pierwsza rdzenna, neolityczna
kultura, określona jako kultura pucharów lejkowatych (nazwa tej kultury, została
zaczerpnięta o charakterystycznego typu naczyń – pucharów – o lejkowatym,
rozłożystym wylewie). Osadnictwo stopniowo przesuwało się na południe zajmując
kolejne tereny zasiedlane wcześniej przez ludność kultur naddunajskich.
Przedstawiciele kultury pucharów lejkowatych opanowali ziemie polskie na
1000 lat. Na terenie międzyrzecza odkryto wiele śladów ich osadnictwa, ale do tej pory
zbadano wykopaliskowo zaledwie jedno cmentarzysko i fragmentarycznie kilka osiedli.
Kolejną rodzimą kulturą neolityczną była kultura amfor kulistych, która z czasem
zastąpiła kulturę pucharów lejkowatych, zwłaszcza na lepszych ziemiach uprawnych.
Zajmowano się hodowlą bydła, świń i po raz pierwszy – koni. Przedstawiciele tej
kultury byli znakomitymi rzemieślnikami: krzemieniarzami, ich towarem eksportowym
były np. siekierki z krzemienia pasiastego. Trudniono się także handlem bursztynem i
jego obróbką. Charakterystyczne są pochówki ludzkie i zwierzęce, często wspólne, lub
sąsiadujące ze sobą, w skrzyniach kamiennych. Groby są bogato wyposażane w
naczynia, krzemienie i ozdoby z bursztynu i kości.
Kolejna wielka jednostka kulturowa neolitu to kultura grzebykowo-dołkowa,
której społeczności zajmowały w 3 tys. znacznie połacie Niżu Polskiego prowadząc
dynamiczny tryb życia, rzadziej zajmując się rolnictwem i hodowlą.
Charakterystycznymi formami ceramiki są naczynia o spiczastym dnie wbijanym w
piaszczyste podłoże, zdobione nakłuwaniem grzebykiem i dołkami. W połowie 3 tys.
część Europy opanowała ludność kultur ceramiki sznurowej. Jej ogromny zasięg
spowodował podział na grupy lokalne, a nawet odrębne kultury z ceramiką zdobioną
ornamentem sznura.
Z terenu międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej, znane są pojedyncze
znaleziska kultury ceramiki wstęgowej rytej, m.in. jama osadnicza odkryta nad Wisłą, w
Raju koło Solca. Znaleziono w niej kilkanaście fragmentów naczyń z
charakterystycznym ornamentem. Kolejne znalezisko pochodzi z Iłży, gdzie odkryto
jamę i palenisko oraz kilkadziesiąt fragmentów naczyń. Inne znaleziska tej kultury to
Grójec (fragmenty kulistych czarek z charakterystycznym ornamentem). Miejscowa
kultura pucharów lejkowatych znana jest z wielu śladów osadnictwa, jednak jej osiedla
były tu badane sporadycznie. Jedynie osady w Białobrzegach-Borkach nad Pilicą,
Brzeskach nad Drzewiczką oraz w Radomiu-Gołębiowie badano wykopaliskowo. W
Białobrzegach odkryto jeden obiekt mieszkalny w typie szałasu z wewnętrzną jamą
gospodarczą oraz następną jamę, zawierającą krzemienne i kamienne wyroby: siekierkę,
fragment toporka, narzędzia do wyprawiania skór, depozyt rdzeni krzemiennych oraz
fragmenty naczyń. W Brzeskach odkryto rozległą osadę (materiał ceramiczny widoczny
na dużej przestrzeni wydmy) z chatą półziemiankową o konstrukcji słupowej oraz
towarzyszącymi jej jamami gospodarczymi z dużą ilością materiałów luźnych. Niestety,
materiały z obu osad nie zostały opracowane, w związku z tym niezbędne jest ich
przebadanie, a następnie publikacja wyników. Mniej znaczące znaleziska osadnicze to:
Cerekiew, Dąbrówka Zabłotnia, Janów, Marianowice, Nieczatów. Duża ilość śladów
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych pochodzi także z terenów związanych z
kopalnictwem krzemienia czekoladowego (okolice Iłży, Wierzbicy i Orońska).
Kolejne materiały z okresu neolitu to ślady osadnictwa kultury amfor kulistych
np. Kaleń i prawdopodobnie kopalnia krzemienia pasiastego w Kolonii Seredzicach.
Zabytki kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej znane są głównie z badań
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Archeologicznego Zdjęcia Polski (Gaworzyna koło Iłży), Radom-Wośniki lub badań
stanowisk wielokulturowych (Brzeski nad Drzewiczką), równie niewyraźnie
przedstawia się osadnictwo kultury ceramiki sznurowej np. Piotrowice Ślady
osadnictwa kultur neolitycznych znaleźć można wśród materiałów związanych z
kopalnictwem krzemienia czekoladowego.
***
Rewolucja neolityczna to czasy wielkiego przełomu cywilizacyjnego, okres
kluczowych zmian gospodarczych i osadniczych na ziemiach polskich. Problematyka
przemian neolitycznych będzie jednym z kluczowych tematów naszej ekspozycji. W
chwili obecnej istnieje niedostatek publikowanych materiałów neolitycznych z obszaru
międzyrzecza, w związku z czym niezbędna jest współpraca z badaczami zajmującymi
się tą tematyką.
B.5. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.5.1. Duży ekran: mapa multimedialna ukazująca początek i rozprzestrzenienie się
pierwszych rolniczych wspólnot. Poczynając od Anatolii, Syrii Palestyny, dalej
najstarsze znane osiedla: Çatal Höyük, Jerycho i Mujerbat, poprzez 7 i początki 6 tys.
p.n.e., kiedy to społeczności rolnicze zasiedliły Cypr, Kretę południowe Bałkany. Do
około 4500 r. p.n.e. proces osiedlania się pierwotnych rolników objął swoim zasięgiem
także tereny ziem polskich (kultura ceramiki wstęgowej). Mapa dynamiczna, tj.
ukazująca ruch w postaci pojawiania się nowych enklaw ludzkich, powstawanie
pierwszych ośrodków protomiejskich (małe miniatury), wypracowanie najważniejszych
elementów zdobyczy cywilizacyjnych (małe ikonki).

Przykład
mapy
przedstwiającej
rozprzestrzenienie
kultur
neolitycznych.
http://www.agawa.pl/mapa-rewolucja-neolityczna-poczatki-cywilizacji-83707-936-51572.html

Źródło:

B.5.2. Komiks graficzny o technikach produkcji naczyń, komiks umieszczony na
ścianie sali ekspozycyjnej. W treści konieczne przedstawienie najważniejszych form
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naczyń począwszy od najwcześniej datowanych naczyń kultury ceramiki wstęgowej
rytej w Raju i Iłży, poprzez zrekonstruowane formy naczyń ze szpiczastym dnem
przynależne do kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej, grafika reliefowa. Naczynia
ceramiczne odpowiednio zaaranżowane przy komiksie dotyczącym technik lepienia i
zdobienia naczyń, komiks grafiką reliefową dla osób niewidomych i słabo widzących.
B.5.3. Kiosk multimedialny zawierający treść o przełomowych technikach w neolicie.
Zakładka o sposobach gładzenia krzemienia, dalej o technikach montowania siekier do
trzonków. Wizualizacja 3 D narzędzi gładzonych. Drugi zakres treści odnosi się do
narzędzi kamiennych, w podobnej kolejności objaśnienie informacji o surowcach.
Kolejno: zakładka o sposobach gładzenia kamienia, wywiercania otworów, montowania
do trzonków - obrazy zaczerpnięte z archeologii doświadczalnej. Określenie czasu
przygotowania gładzonej siekierki i topora z otworem. Wizualizacja 3D kamiennych
narzędzi. Zakładka o warsztacie ceramicznym, pozyskiwanie gliny, zimowanie, techniki
lepienia i zdobienia naczyń oraz wypał. Zakładka o zwierzętach hodowlanych, oraz
rodzajach upraw.
B.5.4. Wizualizacja 3D (na ekranie), prezentująca odkryte budowle: szałas z
wewnętrzną jamą gospodarczą, odrębna jama z krzemiennymi i kamiennymi wyrobami
(ze stanowiska w Białobrzegach-Borkach) oraz chata częściowo wkopana w ziemię o
konstrukcji słupowej z towarzyszącymi jej jamami gospodarczymi ze stanowiska w
Brzeskach. Poniżej przykładowe wizualizacje chałup, wymodelowane graficznie na
podstawie planu osadnictwa. Możliwa rzeczywista rekonstrukcja fragmentu chaty.

Przykład rekonstrukcji
ta_newsweek.php

3D

chaty

neolitycznej:

Źródło:

http://wizualizacje.org/grafika/cha

B.5.5. Film edukacyjny, przygotowany na podstawie archeologii doświadczalnej, temat
np. proces rekonstrukcji wyrobu tkaniny – od produkcji przęślików do barwienia tkanin.
B.5.6. Zabytki w odpowiednio przygotowanych gablotach lub w obrębie ekspozycji
m.in.: siekierka, fragment toporka, narzędzia do wyprawiania skór, depozyt rdzeni
krzemiennych –znaleziska z Białobrzegów Borków, które można zaaranżować w
obrębie zrekonstruowanej części stanowiska we właściwym im usytuowaniu względem
siebie. Jest to zespół zwarty. Odtworzenie niewielkiego fragmentu wykopu z jamą, w
której znajdowały się te artefakty.
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C.5. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- flasza z kryzą, puchar lejkowaty, amfora kulista, amfora, kultura złocka, Muzeum im.
J. Malczewskiego
- siekiery z krzemienia pasiastego (kilka), siekiery z różnego krzemienia (kilka), topory
kamienne (kilka), narzędzia krzemienne (kilkanaście z różnych kultur), groty
oszczepów, noże wiórowe, wiertniki, sierpaki, grociki, (kilkadziesiąt), Muzeum im. J.
Malczewskiego
- siekierka, toporek, rdzenie, narzędzia do wyprawiania skór, fragmenty naczyń,
Białobrzegi-Borki, Muzeum im. J. Malczewskiego
- rozcieracze kamienne, kamień szlifierski, fragmenty flaszy z kryzą, Nieczatów,
Muzeum im. J. Malczewskiego
- ceramika: naczynia, przęśliki, ciężarki tkackie – Michałów Parcele, Muzeum im. J.
Malczewskiego

Kamienne topory i neolityczne naczynia ceramiczne. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego.

D.5. Lokalizacja:
Dom Esterki, I piętro. Ekspozycja powinna zostać zaprezentowana obok tematu:
Obrządek pogrzebowy w neolicie – cmentarzysko szkieletowe w Iłży.
A.6. Obrządek pogrzebowy w neolicie – cmentarzysko kultury pucharów
lejkowatych w Iłży4.
Poglądy naukowców na temat budownictwa megalitycznego w Europie są podzielone.
Do niedawna uważano, że megality europejskie mają swoje pierwowzory we
wschodniej strefie basenu Morza Śródziemnego. W pewnym momencie powstała też
teoria, że idea megalityczna mogła narodzić się w kilku ośrodkach niezależnie, co jest
jednak mało prawdopodobne. Wiele przesłanek wskazuje na rozprzestrzenienie się
megalityzmu z jednego obszaru i jest także bardzo prawdopodobne, że stali za tym
konkretne społeczności będące nosicielami tych wzorców. Ich najstarszym centrum w
Europie jest Półwysep Iberyjski, Bretania i Wyspy Brytyjskie. Na ziemiach polskich
4

Kompleksowe badania anatomo-antropologiczne oraz molekularne neolitycznych szkieletów z Iłży,
reprezentujących kulturę pucharów lejkowatych prowadzi w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki
prof. dr hab. Krzysztof Szostek (Zakład Antropologii Instytut Zoologii Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie).
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obyczaj megalityczny stosowały społeczności kultury pucharów lejkowatych i amfor
kulistych. Odkryto długie kurhany kamienno-ziemne (mogły być pochowane osoby o
wysokiej pozycji w rodzie/plemieniu), zmarłych chowano też w płaskich grobach w
obstawie kamiennej. Wydaje się, że w kurhanach.
Na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej zbadano zaledwie jedno
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych. Jest to kilkadziesiąt grobów w Iłży, gdzie
zmarli byli chowani w płaskich grobach, jamach zbudowanych z płyt wapiennych i
granitowych. Dzięki nawiązanej przez Muzeum Regionalne w Iłży współpracy z
Katedrą Antropologii UJ uzyskano możliwość wykorzystania nowoczesnych metod
badawczych: DNA, stabilne izotopy tlenu, azotu itd., przy opracowaniu materiałów z
nekropoli, dowiemy się jak wyglądał człowiek neolitu, jaką dietę stosował, skąd
pochodził, możliwe, że badania ujawnią pokrewieństwo między poszczególnymi
osobami pochowanymi w nekropoli iłżeckiej.
***
Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Iłży jest cennym źródłem wiedzy na
temat społeczności rozwiniętej fazy neolitu. Temat z nim związany pozwala na
zaprezentowanie pracy archeologów przy odkryciu cmentarzyska, jego obszaru,
charakteru, życia mieszkańców neolitycznej nekropoli a wreszcie rekonstrukcję
wyglądu ówczesnego człowieka.
B.6. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.6.1. Duży ekran z mapą 4D/wirtualny spacer – rekonstrukcja wyglądu cmentarza
podczas odkrywania przez archeologów, możliwość zbliżenia się do każdego z
odkrytych grobów, wizualizacja 3D rekonstrukcji pochówku w momencie złożenia ciała
do grobu, rekonstrukcja wyglądu zmarłych osób (wybrane przykłady).

Z lewej: wizualizacja cementarza podczas eksploracji. Źródło: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Z prawej:
rekonstrukcja wyglądu wojownika, wystawa Wojownik i księżniczka. Źródło: Muzeum im. ks. St.
Staszica w Hrubieszowie.

B.6.2. Ekran dotykowy, prezentujący życie mieszkańców neolitycznej nekropoli w Iłży.
Na podstawie kompleksowej, interdyscyplinarnej analizy (opinia prof. K. Szostka, UJ),
możliwe będzie zwizualizowanie codzienności, np. obrazu rodziny, określenie
przybyszów – możliwe, że wśród pochówków znajdują się przedstawiciele obcych
społeczności kultur sznurowych, na podstawie kości istnieje możliwość określania
charakteru codziennych zajęć, wskazanie diety, etc. Ponadto wizualizacja 3D zabytków
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z określeniem funkcji narzędzi oraz wskazaniem śladów zużycia (traseologia) –
wypożyczenie lub kopie: siekiery krzemienne, wióry – ostrza, topór, sierp krzemienny,
topór kamienny.
B.6.3. Rekonstrukcja najciekawszych grobów w obstawach kamiennych - użycie
wydruków 3 D kości szkieletów, oraz przygotowanie kopii zabytków znalezionych w
grobach.
C.6. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- flasze z kryzą, (depozyt lub kopie), Muzeum Regionalne w Iłży
- narzędzia z krzemienia czekoladowego, wióry, odłupki (kilkadziesiąt), depozyt lub
kopie, Muzeum Regionalne w Iłży
- płyty wapienne, kamienie granitowe (kilkadziesiąt), Muzeum Regionalne w Iłży
- kości szkieletów (2–3) kopie/wydruki 3D, Muzeum Regionalne w Iłży

Aranżacja grobu neolitycznego z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Iłży. Źródło: Muzeum
Regionalne w Iłży, fot. autorów opracowania.

D.6. Lokalizacja:
Dom Esterki, I piętro. Temat ulokowany przy północnej ścianie kamienicy, w
sąsiedztwie szybu komunikacyjnego, wymaga przestrzeni do aranżacji grobu.
A.7. Na przełomie epok – wojownik z Mokrzca.
U schyłku neolitu, na Wyżynie Małopolskiej, pojawia się faza/kultura
protomierzanowicka (dawniej nazywana kulturą Chłopice - Veselè). Pojawiła się
prawdopodobnie jeszcze w końcowej fazie istnienia kultury ceramiki sznurowej.
Trwały wówczas zmiany kulturowe, które doprowadziły ostatecznie do
wykrystalizowania się kultury dwóch epok – społeczności kultury mierzanowickiej.
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Z dużym prawdopodobieństwem, na wstępną fazę kultury mierzanowickiej
datowany jest pochówek szkieletowy odnaleziony w miejscowości Mokrzec (ustalenie
precyzyjnej chronologii to kwestia niedalekiej przyszłości, szkielet znajduje się w
Katedrze Antropologii UJ i będzie poddany wszelkim możliwym badaniom wg.
wskazań prof. K. Szostka: paleoDNA, C14, izotopowe, osteoporoza). Na ich podstawie
możliwa będzie również rekonstrukcja pierwotnego wyglądu grobu.
Pochówek wojownika z Mokrzca jest bardzo ważny dla badania pradziejów
międzyrzecza Wisły i Pilicy. Jeśli potwierdzi się wczesna metryka, będzie to odkrycie
rzadkie, a unikatowe w naszym regionie. Zmarły odgrywał z pewnością ważną rolę
wśród współplemieńców. Świadczy o tym bogate, jak na ówczesne czasy, wyposażenie
grobu w brązowy sztylet z pochwą okutą metalowymi taśmami, masywną bransoletę
brązową, kościaną zawieszkę lub retuszer, krzemienny grocik strzały, 2 narzędzia
krzemienne do obróbki skóry, kilkanaście odłupków i odpadków krzemiennych oraz
zdobiony kubek. Zmarły mężczyzna w wieku 25–35 lat mógł być prawdopodobnie
pochowany w pozycji skurczonej.
Kontynuacją tego tematu będzie pochówek drugiego mężczyzny pochodzący z
Radomia-Malczowa. Wg J. Libery, jego grób jest związany z kulturą mierzanowicką
(epoka brązu). Szkielet, według informacji znalazców, znajdował się na głębokości
około 1,5 m pod powierzchnią ziemi i został zniszczony podczas wydobywania żwiru.
Towarzyszyły mu trzy krzemienne przedmioty: grot – tzw. płoszcze, zgrzebło i tzw.
wiórowiec drapaczowaty.
***
Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie bogatego wyposażenia grobu
wojownika ze schyłkowego okresu mezolitu, stanowiącego jedno z najbardziej
unikatowych odkryć archeologicznych w regionie. Ukazane zostaną tu ponadto
specjalistyczne prace nad rekonstrukcją hipotetycznego wyglądu owego mężczyzny.
B.7. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.7.1. Ekran multimedialny dotykowy z mapą wirtualną zawierającą znaleziska
protomierzanowickie na ziemiach polskich, zasięg kultury mierzanowickiej (kolor
fioletowy), znalezisko z Mokrzca oraz Radomia Malczewa. Aplikację uzupełnia
zakładka z charakterystyką środowiska kultury mierzanowickiej – pokazanie bazowych
informacji o osadnictwie i obrządku pogrzebowym (nieruchome grafiki przedstawiające
zagadnienia na których poszczególne elementy obrazu mają swoje rozwinięcie np.
pokazanie pasterstwa i akcesoriów - krzemienne skrobaki etc.).

Mapa zasięgu kultury mierzanowickiej. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_mierzanowicka
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B.7.2. Ekran multimedialny zawierający hipotetyczne wizualizacje pochówków z
Mokrzca i Radomia Malczewa (niezbędne konsultacje z badaczami: J. Liberą, E.M.
Kłosińską). Uzupełnieniem tematu będzie zakładka dla Mokrzca - wizualizacja 3D
znalezisk grobowych: głownia brązowego sztyletu z zachowanymi nitami do rękojeści,
obręcz (naramiennik lub nagolennik) metalowy z grubego pręta; łukowate metalowe
taśmy, mogące pełnić funkcję okucia do pochwy sztyletu, przedmiot kościany z
otworem (zawieszka lub retuszer); krzemienny grocik sercowaty, narzędzia krzemienne
do obróbki skóry, kilkanaście odłupków i odpadków krzemiennych oraz
ornamentowany kubek ceramiczny. Kolejnym rozwinięciem wizualizacji będzie
rekonstrukcja wszystkich możliwych elementów wyposażenia np. wyglądu pochwy
sztyletu oraz jego rękojeści, strzały, zamocowania zawieszki-retuszera. Poszerzenie
informacji dla zabytków z Radomia Malczewa: grot – tzw. płoszcze, zgrzebło i tzw.
wiórowiec drapaczowaty, rekonstrukcja osadzenia grotu, sakiewka na narzędzia.
Wszystkie przedmioty ukazane w formie w 3D. Wizualizacja funkcji narzędzi
znalezionych w grobie w technice 3 D. Następnym punktem w projekcji będzie
możliwość przyjrzenia się podobnym znaleziskom z innych obszarów Polski.

Z lewej: grób z Mokrzca. Z prawej: elemnty z grobu w Radomiu-Malczewie. Źródło: Muzeum J.
Malczewskiego

B.7.3. Ekran z filmem dokumentalnym-reportażowym, zawierającym opowieść osób
biorących udział w odkryciu grobu wojownika z Mokrzca w marcu 1994 r. Reportaż z
prac specjalistycznych nad rekonstrukcją hipotetycznego wyglądu tegoż mężczyzny.

Rekonstrukcja wyglądu mężczyzny. Źródło: http://teachingkidsnews.com/2012/03/20/dna-reveals-cluesabout-otzi-the-iceman/
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C.7. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- szkielet męski z Mokrzca (wydruk 3D), Muzeum J. Malczewskiego
- głownia sztyletu, taśmy – okucia pochwy, Mokrzec, gm. Potworów, Muzeum J.
Malczewskiego
- bransoleta – metal, Mokrzec, gm. Potworów, Muzeum J. Malczewskiego
- kościany retuszer, odłupki i odpadki krzemienne, narzędzia krzemienne (2 sztuki),
grocik sercowaty, Mokrzec, gm. Potworów, Muzeum J. Malczewskiego
- narzędzia i grot oszczepu (3 sztuki), krzemień, Radom-Malczew, Muzeum J.
Malczewskiego
D.7. Lokalizacja:
Pierwsze piętro. Ekspozycja prezentuje przejściowy okres pomiędzy epoką kamienia i
brązu, stąd powinna zajmować pomieszczenie łączące Dom Gąski i a Esterki. Nie jest
wymagane obszerne pomieszczenie.
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II. Epoka brązu.
Nazwa epoki pochodzi od używanych wówczas powszechnie narzędzi z nowo
wprowadzonego surowca brązu, czyli stopu miedzi z cyną. Brąz – stop miedzi i cyny,
pojawił się w 2400/2300 r. p.n.e., a upowszechnił się w okresie 1950/1900–750/700
p.n.e. Początkowo, ze względu na jego walory estetyczne, używano go do produkcji
przedmiotów luksusowych. Metalurgia brązu, następnie, dość szybko rozprzestrzeniła
się na terenach Europy, a do Europy Środkowej dotarła wraz z kulturą unietycką, około
2300–2200 p.n.e.
Przez ponad tysiąc lat z brązu wykonywano ozdoby, narzędzia, broń i inne
cenne przedmioty, które znajdujemy czasami w naczyniach ukrytych w ziemi, bagnach,
topionych w rzekach. Z terenu ziem polskich znamy ich ponad 160, na obszarze
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej znane są pojedyncze depozyty, które będą
prezentowane na wystawie w postaci oryginalnych zabytków lub ich wizualizacji. Nie
wiemy, jaka była przyczyna ukrywania skarbów, wiadomo natomiast, że zabytki
wchodzące w ich skład należą do najcenniejszych obiektów w muzealnych zbiorach.
Od XIV stulecia p.n.e. na terenie dzisiejszej Europy mamy do czynienia ze
zmianą w obrządku pogrzebowym. Upowszechnił się wówczas obyczaj palenia
zmarłych na stosie. Szczątki wraz z wyposażeniem, czyli dary grobowe i pokarmy na
drogę pośmiertną, składano do popielnic oraz tzw. przystawek i zakopywano w grobach
jamowych. Takich grobów znajduje się na cmentarzyskach nawet kilka tysięcy, stąd
kultury stosujące ten obyczaj nazywamy kulturami pól popielnicowych. Jedną z nich
jest kultura łużycka, która zdominowała na tysiąc lat ziemie polskie.
Rozpowszechnienie kremacji tłumaczy się sakralizacją ognia, którą mogła
spotęgować właśnie metalurgia brązu. Produkcja brązu rozprzestrzeniała się drogami
zbieżnymi z rozpowszechnianiem ciałopalenia. Przyjmuje się, że w owych czasach
ogień stał się symbolem bóstwa solarnego, miał także moc oczyszczającą, kremacja zaś
uwalniała duszę z ciała i umożliwiała przejście do nowego życia. Ciałopalenie jest
tematem łączącym dwie epoki, na co należy zwrócić uwagę przy aranżacji plastycznej
wystawy. Chronologia: dla terenów Polski obowiązuje podział na pięć okresów,
opracowany przez Józefa Kostrzewskiego w 1949 r. (wczesny, starszy, środkowy,
młodszy). Obszar Europy we wczesnej fazie epoki można podzielić na kilka stref.
Około 2300–2200 p.n.e. na ziemiach Czechach, Morawach, w środkowych Niemczech
na Śląsku i w Wielkopolsce ukształtowała się kultura unietycka, dla której
katalizatorem były kontakty z ludami zamieszkującymi Kotlinę Karpacką. W
Niemczech powstało wówczas najstarsze centrum metalurgii brązowej, a tamtejsze
wyroby z brązu były cenione w całej Europie i Anatolii.
Równolegle, na ziemiach południowej Polski powstała kultura kontynuująca
tradycje kręgu kultur sznurowych. Podstawą gospodarki była tu hodowla, która wraz ze
zmianą charakteru osadnictwa przez ludność kultury mierzanowickiej, zaczęła
ustępować miejsca rolnictwu. Społeczności kultury mierzanowickiej zaczęły
zamieszkiwać żyzne tereny lessowe, na których zakładano duże osiedla mieszkalne.
Tworzono stałe, duże osiedla, a podstawą gospodarki stało się rolnictwo.
U schyłku III tys. p.n.e. na terenach Niżu Europejskiego zamieszkiwała ludność
strefy leśnej. W początkach II tys. p.n.e. istniała tu kultura tradycyjna, w gospodarce
krzemień nadal zajmował najważniejszą rolę wśród używanych surowców. Na terenach
między Wartą a Dnieprem wytworzyła się oryginalna kultura trzciniecka, która w
rejonie objętym terytorium wystawy trwała do końca tysiąclecia. Pod koniec 1800 r.
p.n.e. w dorzeczu Renu i Dunaju powstają tzw. kultury mogiłowe (od ziemnych lub
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kamienno-ziemnych kopców wznoszonych nad pochówkami szkieletowymi). W Polsce
zabytki tych kultur występują w dorzeczu Odry, a w ich ostatniej fazie pojawiają się
pierwsze groby ciałopalne. Ok 1500 r. p.n.e. na ogromnym terenie: między Bałtykiem a
Czechami, Słowacją, od Turyngii i Brandenburgii aż do Bugu powstała ważna kultura
kręgu pól popielnicowych, która na 1000 lat zajęła ziemie polskie, w tym obszar
międzyrzecza. Była to kultura łużycka.

Tematy prezentowane na wystawie:
A.1. Skarby epoki brązu5.
Złoża miedzi i cyny są rozlokowane w Europie tak, że bezpośredni dostęp do nich miały
tylko nieliczne społeczności. Tam, gdzie występowała miedź (np. w ośrodku alpejskim i
węgiersko-siedmiogrodzkim), najwcześniej kształtowały się centra wydobywcze i
przetwórcze, powstawały pewne wzory ozdób i narzędzi, rodziło się rzemiosło, a
nadwyżki wyrobów skupiały się w rękach wytwórców i kupców. Możemy
przypuszczać, że poza tymi ośrodkami kształtował się ogromny popyt na brąz, a lokalna
ludność łaknęła pięknych ozdób i użytecznych narzędzi. Tak rodził się eksport
ekskluzywnych przedmiotów oraz kształtowały się szlaki wymiany dalekosiężnej. Bez
wątpienia, osoby łączące umiejętności wydobycia i przetworzenia metalu, gromadzące
w swych rękach nadwyżki wytworów brązowych oraz trudniące się dystrybucją
należały do elit tamtego odcinka pradziejów. Warto też dodać, że status takich osób był
bardzo wysoki. Były one nie tylko zamożne, lecz posiadały także w swych rękach
umiejętności nieznane wielu społecznościom. Można założyć, że wędrujący pomiędzy
osadami metalurg wzbudzał ambiwalentne uczucia wśród ich mieszkańców.
Przybywający z daleka, dysponujący szczególną wiedzą i umiejętnościami człowiek był
5

Tematy powiązane z epoką brązu opracowano wykorzystując informacje uzyskane od dr hab. Elżbiety
M. Kłosińskiej z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, za jej zgodą.
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traktowany z szacunkiem, jako rzemieślnik potrafiący za pomocą ognia zamienić rudę
metalu, surowiec czy złom brązowy w użyteczny przedmiot, ale też z obawą, jako
osoba będąca depozytariuszem tajemnicy, pozwalającej „ożywiać” to co „nieurodzone”.
Atrakcyjność jego osoby wynikała nie tylko z wysoko kwalifikowanej wiedzy i
umiejętności, ale też i z tego, że mógł on przekazywać informacje „z dalekiego świata”,
rozprzestrzeniać legendy, mity i rytuały.
Ludność epoki brązu zamieszkująca międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej nie
miała bezpośredniego dostępu do źródeł miedzi i cyny. Możemy przypuszczać, że
zdecydowana większość przedmiotów brązowych na tym terenie była importami z
daleka, dostarczonymi na miejsce przez wędrownych metalurgów i kupców. Zapewne
część umiejętności przejęto od nich i lokalne przetwórstwo brązu istniało, ale w obliczu
braku surowca jego skala była niewielka. Za gotowy towar i – być może – surowiec,
ofiarowywano ekwiwalent: wosk (używany w metalurgii), miód oraz skóry, a być może
również niewolników i kobiety. Żywność raczej nie wchodziła w grę z racji
permanentnych jej w owym czasie braków.
Osoby gromadzące w swych rękach luksusowe i rzadkie dobra, stanowiły
zapewne elitę wśród miejscowej społeczności. Ów nagromadzony majątek budził
pożądanie innych, a dla właścicieli stanowił też dobre narzędzie do mediacji z bogami.
Brązy ukrywano zatem w obawie przed utratą, albo też w celach kultowych. Na terenie
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej odnaleziono kilka bardzo interesujących
skarbów. Z czasów kultury trzcinieckiej pochodzi skarb z Pilicy (odkryty na wysokości
miejscowości Mniszew). Zawierał on dwa cylindryczne, wielozwojowe nagolenniki
wykonane z szerokiej taśmy z centralnym żeberkiem, zakończone tarczkami spiralnymi.
Te okazałe ozdoby określane są przez archeologów mianem typu Regelsbrunn.
Przedmioty te są datowane na przełom wczesnego i starszego okresu epoki brązu (ok.
1600 p.n.e.). Trafiły one nad Pilicę z jakiejś pracowni metalurgicznej z Kotliny
Karpackiej. Tam zabytki te rozprzestrzeniają się wzdłuż górnego i środkowego biegu
Dunaju. Można je synchronizować z klasyczną lub późną fazą kultury mogiłowej. Na
ziemiach polskich są one notowane w Wielkopolsce i na Kujawach.
W schyłkowej fazie rozwoju kultury trzcinieckiej ukryto skarb ozdób w
miejscowości Pogroszyn. Zawierał on m.in. dwie masywne, otwarte bransolety,
wykonane zaawansowaną techniką metalurgiczną, a także spiralne ozdoby włosów.
Zespół ten jest datowany na początkową fazę środkowego okresu epoki brązu 1350
(1300)–1200 (1150) p.n.e., a niektóre jego wyroby wykazują związek ze wschodnią
częścią Kotliny Karpackiej i metalurgią kultury pilińskiej. Na przełomie środkowego i
młodszego okresu epoki brązu (1200/1150–1100/1000 p.n.e.) w miejscowości Krobów
pojawił się kolejny zespół brązów. Oprócz ciekawych ozdób (dwie pary naramienników
z tarczkami, wielozwojowa ozdoba spiralna), częścią skarbu był czekan typu nortycken,
ewidentny import. Cały zespół został ukryty w czasie, gdy na omawianym terytorium
kształtowała się kultura łużycka. Z początkami kultury łużyckiej łączy się też garnitur
ozdób brązowych z miejscowości Janik. Należy on do skarbów typu Sieniawa, a jego
elementy powstały w warsztatach metalurgicznych wczesnej fazy tarnobrzeskiej kultury
łużyckiej.
***
Skarby epoki brązu – temat poruszający wyobraźnię widzów, prezentowane
zabytki to jedne z najcenniejszych eksponatów na wystawie. Przy okazji zostanie
omówiona tematyka początków produkcji brązu. Temat będzie źródłem inspiracji dla
programu edukacyjnego (np. kopie biżuterii mogą być wykorzystane w programie dla
niedowidzących, stała współpraca z brązownikiem – rekonstruktorem archeologicznym)
oraz działań multimedialnych.
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B.1. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.1.1. Ekran ukazujący początki epoki brązu za pomocą zbioru map multimedialnych,
dynamicznej grafiki: mapa kultur archeologicznych epoki brązu, mapa złóż cyny i
miedzi oraz ośrodki metalurgiczne na terenie Europy i Polski; mapa znalezisk skarbów
oraz cmentarzysk z rejonu międzyrzecza; na mapie wyłaniające się animacje/grafiki
pokazujący pracę brązownika.

Mapa zasięgu złóż miedzi Europie, źródło: http://www.taraka.pl/etnogeneza_europy

B.1.2. Gabloty o odpowiedniej kubaturze, światło punktowe; zawierające skarby ozdób
brązowych: skarb z Pogroszyna, gm. Potworów, jedyny skarb ze zbiorów Muzeum J.
Malczewskiego; skarby z Mniszewa, Krobowa, Janika – zabytki z ww. obiektów mogą
być prezentowane także w postaci wizualizacji multimedialnych. Najstarszy skarb
Mniszew, gm. Magnuszew, - dwa nagolenniki (konieczne wykonanie repliki); skarb z
Krobowa – kilkanaście zabytków brązowych: czekan, bransolety, naramienniki, za
zgodą dyrekcji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce planowane jest
wykonanie podwójnych kopii zabytków, jeden zestaw skarbu będzie służył do działań
edukacyjnych szczególnie dla osób niewidomych, (poznawanie przedmiotu poprzez
sensoryczny dotyk).

Z lewej: skarb z Krobowa. Źródło: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, fot. autorów
opracowania.. Z prawej: wizualizacja noszenia ozdób, rys T. Demidziuk. Źródło: E.M. Kłosińska, Skarb
ozdób brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogroszyna pow. przysuski stan. 1, „Archeologia
Polski Środkowowschodniej”, t. 10, 2008.
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B.1.3. Ekran dotykowy - wizualizacja sposobu noszenia biżuterii, wizualizacja 3D
poszczególnych elementów skarbu z Pogroszyna, Krobowa, Mniszewa i Janika (rys. T.
Demidziuk j.w.), zakładka objaśniająca terminy: horyzont skarbów, skarb, depozyt,
dalej określenie przyczyn deponowania skarbów.
B.1.4. Ekran dotykowy – zestaw gier multimedialnych m.in. ,,gra planszowa” szukanie
skarbu (zagadki i rebusy pozwalające poruszać się na kolejne pola, przygotowanie
atrakcyjnego scenariusza zabawy). Aplikacja umożliwiająca dopasowanie
poszczególnych elementów biżuterii ze skarbów; makieta stroju z epoki z ozdobami,
możliwość dopasowania twarzy do wirtualnej makiety, wykonania zdjęcia i przesłania
na e-maila.
C.1. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- skarb z Pogroszyna: 2 bransolety otwarte ze stopkowatym zakończeniami ramion; 4
ozdoby spiralne diesięciozwojowe; 5 tarczek okrągłych, 31 paciorków rurkowatych
spiralnych, fragmenty ceramik, Muzeum J. Malczewskiego
- skarb z Krobowa: 2 masywne, zamknięte bransolety, bransoleta 15 1/2-zwojowa z
trójgraniastego drutu brązowego (obecnie rozczłonkowany), 6 naramienników
zakończonych binoklowatymi tarczami (w tym dwa naramienniki posiadają dodatkowo
krzyże (czterolistne koniczyny na traczach), czekan; fragmenty naczynia, Muzeum im
K. Pułaskiego w Warce (kopie)
- skarb z Mniszewa: dwa metalowe naramienniki taśmowate zakończone
binoklowatymi tarczami, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (kopie lub
depozyt)
- skarb z Janika, pow. Ostrowiec Św.: naszyjnik, 4 bransolety, spiralna rureczka,
Muzeum Narodowe w Kielcach, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
(kopie lub depozyt)

Skarb z Pogroszyna, zbiory archeologiczne. Źródło: Kłosińska E. M., Skarb ozdób brązowych ze
środkowego okresu epoki brązu z Pogroszyna pow. przysuski stan. 1, „Archeologia Polski
Środkowowschodniej”, t. 10, 2008.
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D.1. Lokalizacja:
Dom Esterki, I piętro. Pierwszy temat działu Epoka brązu. Skarb z Pogroszyna jest
najcenniejszym znaleziskiem z epoki brązu znajdującym się w zbiorach MJM, wymaga
szczególnego wyeksponowania.

A.2. Pola popielnic - ciałopalenie jako wyraz dominujących kultów słonecznych.
Przyjmuje się, że upowszechnienie się praktyk ciałopalnych, począwszy od starszego
okresu epoki brązu, należy wiązać z symboliką i obrzędowością kultów solarnych. Od
środkowego okresu epoki brązu (1350/1300 p.n.e.) ciałopalenie staje się dominujące na
ogromnych połaciach Europy. Ukształtowały się wówczas kultury popielnicowe, a na
ziemiach polskich kultura łużycka.
Przypuszcza się, iż w genezie ciałopalenia poczesne miejsce odegrała
metalurgia. Zauważono zapewne, że pod wpływem ognia ruda metalu zmienia swoją
formą, ulega transformacji po to, aby stać się użytecznym przedmiotem. Ogień
przyspieszał mineralizację ciała ludzkiego, przezwyciężał moment rozkładu i pomagał
zmarłemu osiągnąć ostateczny status (np. trafić w zaświaty). Jednym słowem
ciałopalenie uwalniało zmarłego, a żywym oszczędzało niebezpieczeństw, które
pojawiały się w momencie śmierci (na płaszczyźnie symbolicznej zmarły zagrażał
żywym). Pojawiły się cmentarzyska ciałopalne, gdzie spalone szczątki wsypywano do
urn glinianych (popielnic), pojemników z surowców organicznych lub też bezpośrednio
do jam w ziemi.
Na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej odkryto znaczną ilość
cmentarzysk w epoki brązu, niestety, większość z nich była rozpoznana
powierzchniowo, inne badano ratowniczo pozyskując pojedyncze groby, niewiele
wnoszące do tematu obyczajowości funeralnej miejscowych społeczności. Do tej pory
opracowano i opublikowano materiały z kilku niewielkich stanowisk badanych
ratowniczo oraz jedno wielkie „pole popielnic” w Treście Rządowej, natomiast łużycka
nekropola w Radomiu-Wośnikach jest aktualnie opracowywana (będzie ważnym
źródłem poznania obyczajów i wierzeń społeczności epoki brązu). Na obu
cmentarzyskach odsłonięto liczne urny ze szczątkami zmarłych. Niekiedy zmarli
otrzymywali pożywienie w naczyniach – przystawkach. Wyposażenie w brązową
biżuterię i inne wyroby jest bardzo skromne, co świadczy o tym, że miejscowa
społeczność była raczej uboga.
***
Z uwagi na fakt, iż nekropola w Treście Rządowej znajduje się poza obszarem
międzyrzecza, głównym cmentarzyskiem prezentowanym na ekspozycji będzie
nekropola z Radomia – Wośniki. Celem ekspozycji jest ukazanie zabytków
pozyskanych z tego stanowiska, tym bardziej, iż obecnie są nad nimi prowadzone
badania przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
B.2. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.2.1. Mapa z zasięgiem kultury łużyckiej w różnych fazach rozwoju, z zaznaczaniem
wszystkich znanych nekropoli międzyrzecza Wisły i Pilicy, m.in. (Tresta Rządowa,
Radom-Wośniki, Brzeski, Kolonia Brzeziny, Kolonia Bąkowiec), mapa będzie
prezentowana przy temacie: Skarby epoki brązu.
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B.2.2. Rekonstrukcja najbardziej interesującego grobu np. o największej liczbie
przystawek (konieczne konsultacje, z dr hab. E.M Kłosińską). Objaśnienie idei
ciałopalenia, wyjaśnienie funkcji przystawek - opis na ścianie w formie komiksu,
reliefowe ukazanie grafiki.
B.2.3. Duży ekran LCD z animacją graficzną, ekran powinien być wkomponowywany
w odpowiednio zaaranżowaną plastycznie przestrzeń obrazującą cmentarz – spacer po
wirtualnym/panoramicznym cmentarzu w czasie jego funkcjonowania ukaże:
rozmieszczenie grobów i ich skupień, scenę składania urny do grobu. Przy ekspozycji
odpowiednia ścieżka dźwiękowa: płacz żłobników, korowód pogrzebowy, możliwość
założenia okularów, obraz 3 D.
B.2.4. Wizualizacja 3D popielnicy z Tresty Rządowej (prezentacja została
przygotowana przez wydawnictwo Profil). W obrębie cmentarzyska w Treście, w
jednym z grobów odkryto unikatową urnę. Na powierzchni glinianego naczynia
umieszczono przedstawienie tzw. korowodu postaci. To schematyczne wyobrażanie
kilku niepozornych figur - ludzi, które zdają się być w ruchu (być może w tańcu),
buduje atmosferę niezwykłej narracji. Oczywiście kwestia jednoznacznej interpretacji
nie jest możliwa, ale na podstawie dostępnych źródeł oraz tożsamych przykładów z
innych stanowisk możemy próbować nakreślać pewne scenariusze znaczenia tego
przedstawienia.

Przerys ornamnetu z naczynia, Tresta Rządowa. Źródło: Ł. Oleszczak, W. Twardowski, Tresta Rządowa
stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Polski Środkowej, Kraków 2011.

B.2.5. Szklana gablota z możliwością obejrzenia z każdej strony popielnicy z
przedstawieniem figuralnym z Tresty Rządowej.
B.2.6. Gablota z elementami wyposażenia grobowego, wybranych zespołów
grobowych, odpowiednie wyeksponowanie małych elementów z różnych cmentarzysk.
B.2.7. Krzyżówka multimedialna z zakresu tematyki związanej z ciałopalnym
obrządkiem pogrzebowym, odpowiedzi na pytania znajdują się w obrębie
prezentowanej części ekspozycji.
C.2. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- urna ornamentowana, 2 naczynka miniaturowe, kółka i skręty brązowe, paciorki
rurkowate, guziczki, zawieszka brązowa, bransoleta, brąz, kamienny wisiorek, Tresta
Rządowa, Muzeum J. Malczewskiego
- wyposażenie grobów wskazujące na status społeczny zmarłego: grób 2 – popielnica,
przystawka, przedmiot brązowy; grób 55 z ceramiką, wyrobami krzemiennymi i
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brązowymi (ornamentowana szpila brązowa), grób 60a talerz, grób 130 miniaturka;
ponadto groby stanowiące skupiska „rodzinne” (kilkanaście zespołów), Muzeum J.
Malczewskiego
- zabytki brązowe z innych cmentarzysk (kilka), np. z Wysokiego Koła, Muzeum J.
Malczewskiego
D.2. Lokalizacja:
Dom Esterki, I piętro. Ostatni temat działu Epoka brązu, przez swoją tematykę łączy się
z tematem: Obrządek pogrzebowy epoki żelaza. Należy połączyć obydwa działy przez
stworzenie jednej ścieżki zwiedzania.
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III. Epoka żelaza.
Pojawienie się w gospodarce kultur europejskich nowego metalu – żelaza,
łączyło się z powstaniem nowych idei w zakresie religii, sztuki oraz nowych metod
gospodarowania. Najstarsze zabytki z żelaza pochodzą z V tys. p.n.e., produkowano je
wówczas z meteorytów. W II tys. p.n.e. zasady wytopu żelaza z rudy opanowali Hetyci,
a w XIII w. p.n.e., wraz z pojawieniem się ludów koczowniczych, technologia
wytwarzania żelaza dotarła się do Europy. Dzięki umiejętności konnej walki z użyciem
żelaznej broni koczownicy opanowali duże połacie Europy, pojawiając się nawet na
Półwyspie Pirenejskim. Aby ochronić się przed najeźdźcą miejscowa ludność rolnicza
zaczęła budować obronne osiedla, z czasem przejęła także ich taktykę wojenną.
Wytworzyła się kasta wojowników i silna władza naczelników (książąt). Nawiązano
kontakty z cywilizacją śródziemnomorską, a wpływy greckie i etruskie wzbudziły w
miejscowych elitach potrzebę otaczania się luksusowymi przedmiotami.
Na obszarze Dolnej Austrii, dorzecza dolnego Renu i Dunaju, powstała kultura
halsztacka, której ludność specjalizowała się m.in. w eksploatacji, przeróbce i
dystrybucji soli. Kultura ta objęła wpływami wielkie obszary Europy i przyczyniła się
do rozprzestrzenienia umiejętności wyrobu narzędzi z żelaza. Zachodniopolska ludność
kultury łużyckiej szybko nawiązała kontakt z cywilizacją halsztacką: wzajemne relacje
opierały się głównie na handlu solą i bursztynem. Na terytorium zajmowane przez
ludność kultury łużyckiej przenikały luksusowe towary, bogacili się ludzie i
społeczności, które kontrolowały szlaki handlowe. Dzięki ożywionej wymianie
rozwinęły się i wyspecjalizowały warsztaty rzemieślnicze produkujące ceramikę oraz
ozdoby z importowanego metalu. Wschodnie grupy kultury łużyckiej ograniczały się do
sprowadzania towarów z kultury halsztackiej, nie rozwijając miejscowych rzemiosł.
Kolejnym, znaczącym okresem epoki żelaza, są czasy ekspansji kultury
pomorskiej. W VII w. ludność zamieszkująca Pomorze opanowała handel bursztynem,
pośrednicząc w wymianie z kulturą halsztacką, łużycką i ludami Italii. Rezultatem
italskich kontaktów były m.in. wyroby gliniane nowego typu, tzw. urny twarzowe,
naczynia dowodzące wysokiego poziomu umiejętności garncarzy. Ludność tej kultury
poszukując nowych ziem do hodowli do końca V w. p.n.e. zajęła większość ziem
polskich, w tym obszar międzyrzecza Wisły i Pilicy. Kultura pomorska
charakteryzowała się interesującymi obyczajami pogrzebowymi, dowodzącymi wzrostu
znaczenia rodziny wyodrębniającej się z dużego rodu.
Najazdy Scytów i pogorszenie warunków klimatycznych (spowodowały spadek
plonów) oddziaływały niekorzystnie na społeczności zamieszkujące Europę. Ich kryzys
ułatwił ekspansję i zajmowanie kolejnych ziem przez dwa wielkie ludy: Celtów i
Germanów. Z czasem ludy te zdominowały społeczności doby wczesnej epoki żelaza.
Zwłaszcza ekspansywna ludność pochodzenia germańskiego zajmowała szybko nowe
ziemie, stąd na naszych terenach ukształtowała się „żelazna” kultura przeworska.
Ludność tej kultury zajęła w III–II w. p.n.e. ziemie zasiedlane wcześniej przez plemiona
kultury pomorskiej, a osiągnięcia gospodarcze, militarne i rozległe kontakty handlowe
osadników przeworskich czynią ją jedną z najważniejszych jednostek kulturowych
owych czasów. Mimo nowoczesnego typu gospodarki, społeczność przeworska nie była
w stanie stworzyć zalążków państwa.
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Tematy prezentowane na wystawie:
A.1. Osadnictwo epoki żelaza.
Badania wykopaliskowe oraz Archeologiczne Zdjęcie Polski poszerzają naszą wiedzę o
osadnictwie pradziejowym epoki żelaza. W ostatnich latach zweryfikowano wiele
błędnych przypuszczeń, m.in. okazało się, że nie tylko na żyznych obszarach, ale i na
terenach puszczańskich i ubogich glebach kwitło wówczas życie. Odkryto dziesiątki
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osiedli, a nawet całych skupisk osadnictwa, tym, niemniej kompleksowe rozpoznanie
osadnictwa kultury łużyckiej wciąż wymaga pogłębionych studiów.
Na podstawie analogii, wiemy, że osiedla kultury łużyckiej były przeważnie
niewielkie, choć bywały długotrwałe (np. Michałów-Parcele), mieszkano w naziemnych
domach o ścianach słupowych, z piwniczkami i paleniskami. Obok domów kopano
jamy gospodarcze i śmietniskowe. Badania prowadzone na różnych stanowiskach
pozwalają na zaprezentowanie życia codziennego w takim osiedlu. Zajmowano się tam
rolnictwem i hodowlą bydła, świń i owiec i kóz oraz rękodziełem (tkactwem,
garncarstwem itp.). Ziemię uprawiano metodą wypaleniskową, używając drewnianego
radła, a w przydomowych ogródkach posługiwano się motykami z rogów jeleni.
Uprawiano tam len, bób, soczewicę, mak, rzepę. Wraz z pogorszeniem warunków
klimatycznych zaczęto uprawiać więcej niewymagających zbóż: żyto i jęczmień
zastosowano również lepsze narzędzia żniwne: żelazne sierpy. Udoskonalano także
hodowlę zwierząt, o czym świadczą znaleziska kości starszych zwierząt.
W VII w. p.n.e. ludność z Pomorza włączyła się w dalekosiężny handel
bursztynem, co wpłynęło na znaczny wzrost zamożności miejscowych społeczności,
zwłaszcza rodzin pośredniczących w wymianie handlowej. Jednocześnie zmiany
klimatyczne wymogły na mieszkańcach zmiany w strukturze gospodarki, m. in.
hodowla zaczęła dominować nad rolnictwem rozwijającym się na słabszych ziemiach.
Wyodrębniła się bardzo ekspansywna kultura pomorska, której ludność w krótkim
czasie zajęła duże obszary ziem polskich wypierając konserwatywne środowiska
łużyckie. Ludność pomorska mieszkała w małych osiedlach, budowała chaty częściowo
kopane w ziemi z paleniskami na zewnątrz. Zajmowano się typowymi zajęciami
przydomowymi, ale także obróbką żelaza (prawdopodobnie już wówczas rozpoczęto
użytkowanie rud żelaza w Górach Świętokrzyskich). Prawdziwy rozkwit osadnictwa
przeżyły ziemie polskie w czasach dominacji kultury przeworskiej, która pojawiła się,
jak przyjmuje większość badaczy, wraz z nowymi osadnikami – Germanami
(Wandalami). W różnych sferach życia codziennego Wandali przejawiał się wpływ
Celtów, a później Rzymu: budownictwie, rzemiośle, zastosowaniu innowacyjnych
narzędzi, uzbrojeniu wojowników, ozdobach i stroju.
Na obszarze międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej, ludność kultury łużyckiej
nie budowała grodów (znanych w innych grupach kulturowych), a jej osiedla nie
zmieniały się od epoki brązu, na stanowiskach znajdowane są jamy gospodarcze,
śmietniskowe, słupowe chaty (Brzeski, Michałów Parcele) lub szałasy, w budynkach
rozpoznano piwniczki i paleniska (Radom Michałów). Osiedla kultury pomorskiej były
zaś niewielkie, przeważnie budowano tam półziemianki z zewnętrznymi paleniskami,
dobrym przykładem jest osada w Radomiu-Michałowie, w której odkryto 2 chaty o
konstrukcji słupowej, paleniska i jamy gospodarcze. Ludność tej kultury zajmowała się
głównie hodowlą, uprawiała też ziemię (pszenica, jęczmień, żyto i proso). Znano różne
rzemiosła zaś jednym z wielu rozwiniętych dziedzin była w jej przypadku wytwórczość
żelaza-hutnictwo. Z żelaza wyrabiano głównie ozdoby i broń, znane z grobów. Jednak
najbardziej rozwinęło się wówczas garncarstwo (m.in. popielnice twarzowe i domkowe
z terenów Pomorza). Na obszarach objętych koncepcją wystawy ceramika była
skromniej zdobiona, jednak i tu, wyrabianie wielkich kloszy oraz czarnych,
błyszczących popielnic wymagało dużych umiejętności.
Z intensyfikacją rolnictwa na obszarze między Wisłą a Pilicą mamy do
czynienia w okresie kultury przeworskiej. Z regionu znane są dziesiątki pojedynczych
osad, ale także prawdziwe centra osadnicze tj. liczne skupiska osiedli nad Radomką.
Osiedla kultury przeworskiej budowano na terasach rzek (Brzeski), ale i nieco dalej od
wody, poza dolinami rzecznymi (wówczas w osiedlu budowano studnie). Zabudowa
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była zróżnicowana, wznoszono budynki o konstrukcji słupowej ze ścianami
wzmacnianymi gliną, lub duże obiekty takie jak wielka ziemianka o głębokości około 2
m, w której znaleziono ponad 3000 kawałków naczyń. W Brzeskach odkryto też
półziemianki o głębokości do 1 m. Pokarmy gotowano na otwartych paleniskach lub w
piecach kopułkowych. Przy chatach kopano jamy gospodarcze do przechowywania
zapasów i sprzętu. W jednej z chat brzeskiej osady znaleziono dużą ilość przedmiotów
świadczących o zasobności mieszkańców, m.in. srebrne krzesiwo, fragment miecza,
szpilę do spinania szat i przedmioty świadczące o rozwiniętym rogownictwie:
półsurowiec kościany i rogowy. W innych osiedlach znajdujemy ślady wielu innych
rzemiosł m.in. żużel żelazny dowodzący rozwoju hutnictwa (Łączany, Staromirowice),
ciężarki tkackie (Chinów).
Dzięki kontaktom z Celtami, a później z cesarstwem rzymskim, osadnicy
przeworscy przyswoili sobie różne rozwiązania techniczne, np. okute radlice pozwoliły
na uprawianie cięższych gleb, a żarna rotacyjne ułatwiły pracę domową kobietom.
Dzięki kołu garncarskiemu i piecom do wypału, ceramika stała się bardziej trwała i
wytrzymała w użytkowaniu. Ulepszono obróbkę drewna, pojawiły pierwsze budynki
zrębowe. Rozwinęły się także rzemiosła m.in. techniki złotnicze i kowalskie.
***
Celem tej części ekspozycji jest prezentacja najciekawszych stanowisk i
zabytków, znalezionych w widłach Wisły i Pilicy, a powiązanych z osadami
zakładanymi w okresie żelaza przez przedstawicieli kultury łużyckiej, pomorskiej i
przeworskiej.
B.1. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.1.1. Multimedialna mapa regionu na dużym ekranie, ukazującym (dynamiczna
grafika) kulturę łużycką, pomorską, przeworską w odpowiednich przedziałach
chronologicznych, zaznaczone wszystkie lub wybrane, najbardziej znane cmentarzyska,
osady, znaleziska skarbów oraz miejsce kultowe.

Z lewej: Propozycja aranżacji dużego ekranu z mapami, żródło: http://www.krajtroter.pl/znizki/142multimedialne-muzeum-na-klifie-w-trzesaczu. Z prawej: Rekonstrukcja drewnianej skrzynki w Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Źródło: fot. autorów opracowania .

B.1.2. Ekran dotykowy z animacją multimedialną, zawierającą rekonstrukcję kilku
osiedli z najciekawszą zabudową z różnych czasów i różnych kultur. Podstawą
konkretne badania wykopaliskowe na terenie międzyrzecza: Michałów-Parcele
(łużycka), Radom-Michałów (pomorska), Brzeski, Chinów (przeworska); Radom

44

Michałów – domostwo z paleniskiem i piwniczką; Chinów – półziemianka o ścianach
słupowo-plecionkowych z piecem kopułowym i warsztatem tkackim; Brzeski – wielka
ziemianka z warsztatem rogowniczym, miejscem na wrzeciono oraz warsztat tkacki i
kilka innych chat; Kozia Wola – ziemianka i jama z żarnami. Wizualizacja powinna
zawierać rekonstrukcję osiedli z czasów ich funkcjonowania, oraz materiały
fotograficzne obrazujące sytuację zastaną podczas badań wykopaliskowych.
B.1.3. Gabloty z zabytkami podziałem na kultury. Zabytki wydzielone oraz
charakterystyczna ceramika (m.in. talerze) z osiedli kultury łużyckiej, np. MichałówParcele (niezbędne konsultacje naukowe – rozpoznanie zabytków epoki brązu i epoki
żelaza). Zabytki wydzielone i ceramika z osiedli kultury pomorskiej, zabytki
wydzielone z najciekawszych obiektów kultury przeworskiej (m.in zestaw zabytków z
Brzesków, stan. 1).
B.1.4. Rekonstrukcja drewnianej skrzynki z mechanizmem otwierania; eksponat do
otwarcia dla zwiedzających (objaśnienie sposobu otwierania powinno znajdować się
przy wizualizacji osady) - rekonstrukcja na podstawie znalezisk z Brzesków. W
skrzyneczce mogą znajdować się kopie elementów biżuterii kobiecej: paciorki szklane,
zapinki do oglądania przez zwiedzających.
C.1. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- talerze i inne formy ceramiki osadowej (kilkadziesiąt okazów), Michałów Parcele,
Muzeum J. Malczewskiego
- sierp brązowy, szpila metalowa, (kultura łużycka), Michałów Parcele, niezbędne
analizy metaloznawcze, ewentualnie konserwacja, Muzeum J. Malczewskiego
- przęśliki, ciężarki tkackie, kamienne żarna i rozcieracze (kultura łużycka), Muzeum J.
Malczewskiego

Kultura łużycka, talerz ceramiczny, waza dwuucha, Michałów-Parcele. Źródło: Muzeum J.
Malczewskiego

- gliniane placki/talerze bez otworów i z otworami, naczynia zasobowe, małe naczynka,
naczynia sitowate, kubki, Radom-Michałów (kultura pomorska), Muzeum J.
Malczewskiego
45

- żelazny półkosek, grób 1, Brzeźce, stan. 2 (kultura przeworska), Muzeum J.
Malczewskiego
- krzesiwo żelazno-srebrne, naczynia osadnicze (rekonstrukcje), osełki, ciężarki tkackie,
przęśliki, frag. miecza, skrzynki, szpila no szat, wyroby z kości i rogu, Brzeski, stan. 1
(kultura przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- zestaw ciężarków z jamy, naczynia (rekonstrukcje), stan. 2, Chinów (kultura
przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- zabytki związane z rękodziełem i życiem codziennym z różnych stanowisk, noże,
szydła, naczynia, krzesiwa, nożyce (po kilka okazów), (kultura przeworska), Muzeum J.
Malczewskiego

Kultura przeworska, zestaw przęślików szpila, Brzeski stan. 1. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego

D.1. Lokalizacja:
Dom Gąski, I piętro. Temat prezentowany jako pierwsze zagadnienie działu Epoka
żelaza. Jest to temat przekrojowy ukazujący dynamikę rozwoju osadnictwa w epoce
żelaza. Zagadnienie włącza się w etap pierwszej ścieżki edukacyjnej.

A.2. Hutnictwo kultury przeworskiej.
Kultura przeworska należy do najdłużej funkcjonujących kultur na ziemiach
polskich, okres jej istnienia to jednocześnie okres stabilizacji i rozwoju osadnictwa
epoki żelaza. Ukształtowała się w III w. p.n.e., obejmując z czasem większość ziem
polskich i ekspandując w II w. n.e. za Karpaty. Bliskie wielowiekowe kontakty wojenne
plemion kultury przeworskiej z naddunajskimi prowincjami rzymskimi zaowocowały
przeszczepieniem na tereny Barbaricum wielu nowinek technicznych (wśród jeńców
wojennych pozyskanych m.in. podczas wojen markomańskich, było wielu
rzemieślników, którzy zapewne uczyli miejscowych nowych technik, np. okuwania
drewnianych radlic, budowy żarna rotacyjnego, koła garncarskiego, pieca kopułowego
do wypalania ceramiki, konstrukcji zrębowej w budownictwie, użycia tokarki przy
obróbce bursztynu, technik złotniczych.
Najbardziej
charakterystycznym
elementem
kultury
przeworskiej,
odróżniającym ją od innych ludów, była rozwinięta i niemal masowa produkcja żelaza
oraz dalekosiężna wymiana handlowa. Nie wiadomo, w jaki sposób w społeczeństwach
rolniczych, nie posiadających tradycji hutnictwa, powstały ogromne centra górniczohutniczo-kowalskie. Istnieje hipoteza, iż była to świadoma decyzja przywódców
miejscowych plemion podjęta z myślą o zbrojeniu plemion germańskich przeciw
Rzymowi.
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Na potrzeby rynku wewnętrznego produkowano żelazo z rud darniowych,
których złoża są znane na dzisiejszym dolnym Śląsku, Wielkopolsce i w centralnej
Polsce. Produkcja żelaza w centrach „przemysłowych” Gór Świętokrzyskich oraz na
Mazowsza rozwinęła się już w I w. n.e. Dymarki w Górach Świętokrzyskich
znajdowały się w lasach, poza osadami, zajmowały ogromne obszary leśne
wykorzystywane do produkcji węgla drzewnego. Rabunkowa gospodarka na trwałe
wpłynęła na zmiany krajobrazowe (odlesienie terenu). Drugie centrum hutnicze
funkcjonowało w okolicach Milanówka. Tutaj wykorzystywano rudę darniową, zaś
piecowiska znajdowały się przy osiedlach. Obszar międzyrzecza to terytorium położone
między tymi ośrodkami. Południowy rejon, w dolinach rzek Iłżanki i Krępianki,
przynależał do centrum świętokrzyskiego, natomiast na całym obszarze międzyrzecza
widoczne są relikty hutnictwa związane z wydobywaniem i przetwarzaniem żelaza z
rud darniowych, których złoża występują w na terenie Niżu Polskiego. Na podstawie
badań terenowych oraz przypadkowych odkryć, stwierdzono liczne ślady dymarek na
tym terenie, jednak temat hutnictwa żelaza kultury przeworskiej na tym obszarze
wymaga odrębnych studiów.
Relikty starożytnego hutnictwa obserwujemy na całym obszarze międzyrzecza
Wisły, Pilicy i Kamiennej. Ludność kultury przeworskiej wydobywała rudy żelaza z rud
darniowych znajdujących się w dolinach rzecznych. Ślady produkcji w postaci dymarek
i żużla znaleziono m. in. w Chronowie, Kaleniu, Gostomii, Niemojewicach, Jabłonicy,
Rykowie, Orońsku, Staromirowicach, Szczytach, Wierzbicy Szczepanówka, a także
Pogroszynie. Na dalekich peryferiach ośrodka świętokrzyskiego rozpoznano osady,
których mieszkańcy zajmowali się hutnictwem żelaza w sposób zorganizowany. W
Gardzienicach nad Iłżanką gm. Ciepielów, znaleziono wśród domów 2 niewielkie
piecowiska i jeden mielerz, w którym wytwarzano węgiel drzewny do wytopu żelaza, z
kolei w Jaworze Soleckim nad Krępianką odkryto tzw. piecowisko uporządkowane,
złożone z 3 podwójnych rzędów dymarek, zbudowane z daleka od osiedli ludzkich. Z
tego terenu znana jest także osada produkcyjna w Iłży oraz dwa skupiska dymarek w
Łączanach nad Modrzejowicą znajdujące się blisko 2 osiedli. To ostatnie stanowisko
dymarskie należy łączyć z cmentarzyskiem ciałopalnym z wyjątkowo prestiżowym
wyposażeniem grobowym świadczącym o bogactwie ludzi zajmujących się produkcją
żelaza i jego przetwórstwem (najbogatszy na cmentarzysku grób zawierał unikatowy
zestaw broni i narzędzi kowalskich).
***
Ekspozycja tematu hutnictwa z obszaru międzyrzecza zostanie zaprezentowana
na tle filmu, łącząc animację z rekonstrukcją wytopu żelaza stworzoną podczas
Żelaznych Korzeni lub Dymarek Świętokrzyskich (tematem filmu będzie życie
codzienne hutników i innych mieszkańców osiedla w Gardzienicach, gdzie, wśród
zabudowy mieszkalnej znaleziono 2 piecowiska i mielerz). Z tematem ściśle wiąże się
atrakcyjne wizualnie cmentarzysko ludzi zajmujących się hutnictwem oraz obróbką
żelaza w Łączanach. Nekropola jest świadectwem bardzo wysokiego poziomu życia
ówczesnych hutników, należących bez wątpienia do elity w kulturze przeworskiej.

B.2. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.2.1. Mapa multimedialna Europy na ekranie dotykowym (dynamiczna - przesuwanie
się granic limesu, wyłaniające się najważniejsze punkty działań zawiązane z wojnami,
zasięg Cesarstwa Rzymskiego w określonym czasie, np. wojen markomańskich,
zaznaczenie ośrodków związanych z hutnictwem w Polsce (Góry Świętokrzyskie,
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Mazowsze), zbliżenie na ośrodki hutnictwa w rejonie międzyrzecza (ślady produkcji w
postaci dymarek i żużla znaleziono m. in. w Chronowie, Kaleniu, Gostomii,
Niemojewicach, Jabłonicy, Rykowie, Orońsku, Stamirowicach, Szczytach, Wierzbicy,
Szczepanówce, a także Pogroszynie. Rozróżnienie ośrodków produkcji z rud
darniowych i związanych z hematytem; zakładka z projekcją filmu o procesie wytopu
żelaza, szczegółowa prezentacja całego procesu (przemiana chemiczna i fizyczna).
B.2.2. Na specjalnie zaaranżowanym ekranie w postaci dużej dymarki lub drewnianej
studni – prezentacja filmu fabularyzowanego o rodzinie z osiedla produkcyjnego.
Najważniejsze punkty, wokół których toczy się życie mieszkańców to mielerz, pole
dymarek, budowa dymarki, piec chlebowy, warsztat kowalski w którym pokazana jest
praca nad wykuwaniem miecza. Wymienione elementy konstrukcji i zabudowy
powinny być wzorowane na odkryciach archeologicznych m.in. z osady w
Gardzienicach. Film mógłby być zrealizowany we współpracy z rekonstruktorami np.
podczas Dymarek Świętokrzyskich.

Z lewej: Dymarki Świętokrzyskie, pole dymarek, źródło: http://www.panoramio.com/photo/31405084. Z
prawej: Rekonstrukcja grobu ciałoplanego z wyposażeniem, Muzeum Regionalen w Iłży, fot. autorów
opracowania.

B.2.3. Ekspozycja tradycyjna, usytuowana nieopodal projekcji filmu o wytopie żelaza z
dymarki; zaaranżowanie fragmentu pola dymarkowego, wskazane efekty świetlne
(pulsujący płomień w dymarce) oraz dźwiękowe. Odpowiednie zaprezentowanie brył
żużli.
B.2.4. Rekonstrukcje dwóch bogato wyposażonych grobów z nekropoli w Łączanach,
grób 14a - tzw. kowala wojownika. W popielnicy znajdował się m.in. przecinak
żelazny, narzędzie pracy kowala, ponadto elementy uzbrojenia: imacz, dwa groty,
umbo, zgięty miecz, nóż, siekiera oraz elementy stroju; grób 51- pochówek kobiety,
popielnicowy z miniaturkami naczyń, licznymi glinianymi przęślikami, astragalem –
amuletem z kości, żelaznymi elementami szkatułki.
B.2.5. Mały ekran dotykowy, lub ekran z przystawką do wizualizacji – obraz 3D grobu
kowala wojownika. Poszczególne elementy świadczą o wysokim statusie materialnym i
społecznym pochowanego, wizualizacja rzemieślnika kowala podczas pracy.
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C.2. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- grób 14a, zestaw elementów uzbrojenia, części stroju, narzędzia kowalskie i inne,
przepalone kości ludzkie – konieczna analiza antropologiczna, rekonstrukcja, Muzeum
Regionalne w Iłży
- grób 51, popielnica, 2 naczynia, przęśliki, kamyki, astragal, żelazne elementy
skrzynki, sprzączka, przepalone kości ludzkie (rekonstrukcja) – niezbędna analiza
antropologiczna, Łączany, gm. Wierzbica, Muzeum Regionalne w Iłży
- bryły żużla (kilka), Orońsko, Ryków, Chronów, Muzeum J. Malczewskiego
- narzędzia kowalskie (depozyty lub kopie), różne stanowiska KP, Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie

Kultura przeworska: umbo, elementy pasa, imacz, grób 14 a – tzw. kowala, Łączany, Źródło: zbiory
Muzeum Regionalnego w Iłży Wandalowie, Strażnicy bursztynowego szlaku, red. J. Andrzejowski, A.
Kokowski, Ch. Leiber, Lublin-Warszawa 2004.

D.2. Lokalizacja:
Dom Gąski, I piętro. Temat integralnie związany z życiem codziennym w epoce żelaza,
powinien być prezentowany jako drugi temat działu: Epoka żelaza. Hutnictwo jest
świadectwem bardzo wysokiego stopnia rozwoju gospodarczego i społecznego
społeczeństw żyjących na ziemiach polskich na przełomie er, rzemiosłem wysoko
cenionym w pradziejach. Temat należy wyodrębnić wśród innych tematów epoki
żelaza.
A. 3. Wymiana handlowa - kontakty handlowe w epoce żelaza.
Kontakty handlowe odgrywały od zarania wieków ogromną rolę w życiu wielu
społeczności (krzemień czekoladowy, ochra). W epoce żelaza, wraz z rozwojem
cywilizacji śródziemnomorskiej, handel przybrał nowe formy. Powstały kultury,
których ludność niejako „zawodowo” pośredniczyła w wymianie handlowej – kultura
halsztacka, zachodnia część kultury łużyckiej, kultura pomorska. Na tereny między
Wisłą, Pilicą i Kamienną przedmioty obcego pochodzenia docierały jednak rzadko.
Wymiana handlowa osiągnęła apogeum dopiero na przełomie er, wraz z
pojawieniem się na naszych terenie ludności kultury przeworskiej. Importy pojawiły się
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wówczas w ilościach masowych, pozyskiwane w wyniku handlu dalekosiężnego,
wymiany wewnętrznej, międzyplemiennej, a także zrabowane podczas licznych
wypraw łupieżczych i działań wojennych. Na terenie międzyrzecza, w młodszym
odcinku wczesnej epoki żelaza (500-400 p.n.e.), pojawiają się skarby kultury łużyckiej
z masywnymi nagolennikami typu stanomińskiego (Gośniewice Nowe, Mogielnica,
Stawiszyn) na czele. Są to wytwory kujawskiego ośrodka metalurgicznego pozyskane
zapewne w wyniku wymiany wewnętrznej, między plemionami (grupami) ówczesnej
ludności.
Osobnym tematem, jest znalezisko grobu ciałopalnego kultury łużyckiej
(popielnica, brązowe skręty, zausznice gwoździowane, szpila żelazna) z Kolonii
Bąkowiec, które jest świadectwem przemieszczania ludności z terenu dzisiejszej
Lubelszczyzny na tereny Radomskiego. Do elementów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
należą zausznice gwoździowane, skręty brązowe oraz naczynie zdobione tzw.
żemuczinami, czyli wypychanymi od środka guzami. Szpila zaś, to wpływ kultury
pomorskiej, która w tym czasie funkcjonowała już w okolicach dzisiejszych Kozienic.
Pozostałe znaleziska kultury łużyckiej odkryte na terenie międzyrzecza, a mogące
pochodzić z wymiany handlowej wymagają badań specjalistycznych oraz opracowania
archeologicznego.
Wśród niewielu, jak do tej pory, odkryć związanych z kulturą pomorską na
obszarze między Wisłą, Pilicą a Kamienną, można wymienić fragmenty malowanej
ceramiki z Gulina-Młyna. Innym, interesującym rodzajem ówczesnej wymiany
handlowej, świadczącej o kontaktach miejscowej ludności z północnym plemieniem
Gotów, są zabytki z cmentarzysk międzyrzecza: Wólka Domaniowska, Brzeski,
Łączany. Wymiana handlowa z państwem rzymskim trwała przez cały okres istnienia
kultury przeworskiej, ale masowy charakter przybrała z chwilą osiągnięcia przez
Rzymian linii Renu i Dunaju. Z tego okresu, na obszarze międzyrzecza najczęściej
spotykane są zapinki, elementy uzbrojenia, w tym miecze, szklane paciorki i naczynia.
Zapinki były towarem powszechnym na dużą skalę jednak były często
naśladowane przez miejscowych rzemieślników. Część z nich to importy noryckopannońskie (A.67, A.236, - Wólka Domaniowska, Gulin) lub produkty warsztatów
nadreńskich np. zapinki tarczowate Zakrzew, Wólka Domaniowska. Broń była często
naśladownictwem obcych wzorów, dlatego wymaga w szczególności analizy
metaloznawczej. Na podstawie dotychczasowych analiz okazało się, że niektóre miecze
z terenu międzyrzecza mają proweniencję rzymską np. egzemplarze z Podgórzyc.
Narzędzia i przedmioty codziennego użytku są przeważnie wytworem miejscowym, ale
niektóre ich formy np. ornamentowany klucz z Brzesków czy srebrne krzesiwo
wymagają specjalistycznych badań. W grobach spotykamy liczne znaleziska szkła ze
stopionych naczyń lub paciorków. Naczynia szklane sprowadzano z różnych prowincji
cesarstwa, a ich formy i ornament naśladowano w miejscowych warsztatach (Nowa
Żelazna). Unikatowe znalezisko pionków do gry pochodzi z Brzesków z warstwy
ciałopalenia.
***
Wymiana handlowa będzie jednym z bardziej spektakularnych prezentacji na
ekspozycji. Zabytki będące przedmiotem wymiany należą do najcenniejszych obiektów
znajdujących się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wśród
zabytków znajdują się cenne części stroju, w tym fibule, elementy uzbrojenia, biżuteria,
są to również naśladownictwa obcych wyrobów i przedmioty świadczące o obcych
wpływach zarówno w sferze gospodarczej jak i religijnej, co zostanie wyeksponowane
w tej części wystawy.
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B.3. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.3.1. Duży ekran na ścianie, lub podłoga będąca multimedialnym ekranem,
przedstawiające wirtualną mapę Europy i regionu w epoce żelaza. Zostaną na niej
zaprezentowane kontakty handlowe pomiędzy poszczególnymi kulturami, szlaki
handlowe. Zbliżenie na obszar międzyrzecza pozwoli na zaprezentowanie importów, a
w przypadku kultury przeworskiej skupienia importów. Mapa Ptolemeusza do pierszego
podkałdu wizerunu świata tamtych czasów.
B.3.2. Gabloty zawierające zabytki oryginalne podzielone chronologicznie, kulturowo,
kategoriami, etc. Gabloty winny być obracane, podświetlone punktowo, ze szkłem
powiększającym dla elementów drobnych.

Z lewej: przykład gabloty ze światłem punktowym. Źródło: Podziemia Rynku - Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa. Z prawej: Mapa Ptolemeusza. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_Ptolemeusza

B.3.3. Ekran dotykowy z grą (quizem), np.: dopasowanie typu zabytku do
odpowiedniego miejsca pochodzenia, układanka: co do siebie nie pasuje, dopasowanie
elementów stroju do kobiety i mężczyzny, puzzle.

Przykładowa gra multimedialna. Źródło: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, fot. autorów
opracowania.

B.3.4. Komiks graficzny w typie płaskorzeźby (dla osób niewidomych) na ścianie,
fabuła scenki w humorystyczny sposób objaśniająca pochodzenie importów,
odpowiednie podświetlenie.
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C.3. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- popielnica, brązowe skręty, zausznice gwoździowane, szpila żelazna, Kolonia
Bąkowiec (kultura łużycka), Muzeum J. Malczewskiego
- skarb Ginetówka: 3 bransolety, 2 zausznice, 2 nagolenniki, zausznica gwoździowata, 2
zawieszki tarczowate, szpila, brązowe (kultura łużycka), kopia lub depozyt, Państwowe
Muzeum Archeologiczne
- grot i inne zabytki metalowe (konieczna ekspertyza metaloznawcza przedmiotów tej
kultury), Gulin-Młyn (kultura pomorska), Muzeum J. Malczewskiego
- fibula oczkowata brązowa, paciorki, grób 22, Brzeźce, st. 1 (kultura przeworska),
Muzeum J. Malczewskiego
- miecz w pochwie brązowej – ob. 35, fragment bransolety z siatki kolczej, koło ob. 33,
paciorek szklany, luźny, fibula A.67, ob. 106, emaliowana fibula tarczowata, luźny,
Wólka Domaniowska (kultura przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- wisiorek gruszkowaty (kultura przeworska), kopia, Muzeum Lubelskie w Lublinie
- zapinka emaliowana, zapinka oczkowata brązowa, Orońsko (kultura przeworska),
Muzeum J. Malczewskiego
- zapinki mosiężne (2sztuki), ob. 5, ceramika malowana, Gulin Młyn st. 1 (kultura
przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- krzesiwo srebrne – konieczna analiza metaloznawcza, można także pokazać w życiu
codziennym, Brzeski, st. 1 (kultura przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- pionki do gry brązowe – konieczna analiza metaloznawcza, Brzeski st. 2 (kultura
przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- zapinka tarczowata emaliowana, inne importy ze starych zbiorów (kultura
przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- miecz gladius – (konieczne konsultacje, np. M. Biborski), grób 9, Podgórzyce (kultura
przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- wisiorek gruszkowaty, ob. 43 Łączany (kultura przeworska), Muzeum Regionalne w
Iłży

Kultura łużycka i przeworska, elementy wyposażenia grobowego. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego,
Muzeum Regionalne w Iłży.
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D.3. Lokalizacja:
Dom Gąski, I piętro. Importy można prezentować pojedynczo (do dyskusji z
projektantem aranżacji plastycznej). Należy je ukazać w specjalnie wyeksponowanych i
podświetlonych gablotach, w niektórych przypadkach celowe eksponowanie pod
szkłem powiększającym.

A.4. Ciałopalny obrządek pogrzebowy w epoce żelaza.
Człowiek od zawsze zastanawiał się nad tajemnicą śmierci i dążył do jej
przezwyciężenia. Określone podejście do spraw ostatecznych, stało się podstawą do
kształtowania różnych systemów religijnych. Wszystkie religie jednak oscylują wokół
pytań eschatologicznych, czy śmierć jest kresem, czy istnieją zaświaty, kraina
przodków i czy swój ostateczny status zmarły zawdzięcza istotom wyższym. Zabytki z
cmentarzysk kultury łużyckiej, pomorskiej i przeworskiej, znajdujące się w zbiorach
muzealnych odzwierciedlają rozterki naszych przodków, bliskie także i współczesnemu
człowiekowi. Bogato zdobione urny z prochami, groby kloszowe, różnorakie
wyposażenie zmarłych (żywność na daleką drogę, ozdoby, broń), skarby wyrobów
metalowych, będące prawdopodobnie ofiarami zastępczymi dla zmarłych lub bóstw,
czy też znane z regionu miejsce kultu (Otalążka), to źródła stanowiące znakomity
materiał ilustracyjny na ekspozycję o egzystencjonalnych problemach ludzi.
Na podstawie dotychczasowych opracowań materiałów sepulkralnych kultury
łużyckiej epoki żelaza, kultury pomorskiej i kultury przeworskiej obszaru między
Wisłą, Pilicą a Kamienną należy stwierdzić, iż krzyżowały się tu wpływy wielu
ugrupowań kulturowych. Ponadto na obszar międzyrzecza docierały wpływy z
odległych rejonów Europy. Te pośrednie kontakty oddziaływały na miejscowe
społeczności niejednokrotnie modyfikując, a nawet zmieniając ich kulturę materialną i
duchową, w tym obrzędowość funeralną.
We wczesnej epoce żelaza omawiany obszar zamieszkiwała bardzo
zróżnicowana społeczność kilku grup kultury łużyckiej. Charakteryzowało je podobne
podejście do losów człowieka po śmierci – społeczności te spalały swoich zmarłych a
następnie składali szczątki do popielnic, które następnie grzebano na rozległych
cmentarzyska. W następnych stuleciach największych przemian na tym terytorium
dokonuje, napływająca z północy ludność kultury pomorskiej, której rytuały
pogrzebowe są różnorodne. Są to konstrukcje grobów reprezentujące formy od grobów
skrzynkowych, poprzez wielkie klosze i charakterystycznie zdobione popielnice, na
grobach jamowych kończąc (Zbijów, Gulin, Suliszka, Wilczkowice, Nowa Wieś,
Kozienice). Interesującymi reliktami rytuałów pogrzebowych są rzadkie i cenne w
owych czasach żelazne, brązowe i kościane przedmioty wchodzące w skład
wyposażenia grobów.
W obrzędowości pogrzebowej społeczności kultury przeworskiej pojawiają się
liczne wpływy zarówno plemion germańskich, zamieszkujących sąsiednie tereny, jak i
wysoko rozwiniętych cywilizacji starożytnej Europy: Celtów, a później Imperium
Rzymskiego i jego prowincji (Nowa Żelazna, Chinów, Wólka Domaniewska, Brzeski).
Obyczajowość funeralna staje się wówczas bardzo różnorodna, często
zdominowana przez oddziaływania zewnętrznych centrów kulturowych, począwszy od
form grobów: kurhanów, obiektów rowkowych, „bogatych” grobów popielnicowych, w
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których wyposażano zmarłych w całą gamę darów - przedmiotów podkreślających ich
status społeczny, zajęcia, wiek, płeć zmarłego, etc.
***
Koncepcja ekspozycji przewiduje prezentację najbardziej interesujących
materiałów pozyskanych podczas wieloletnich badań prowadzonych na ciałopalnych
cmentarzyskach z terenu między Wisłą, Pilicą i Kamienną. Temu założeniu
podporządkowany został wybór zabytków, które mają ukazać materialne przejawy
rytuałów pogrzebowych, wymienionych wyżej kultur, związanych z ciałopaleniem i
pochówkiem zmarłego obejmujące następujące po sobie etapy: od przygotowania
zmarłego po śmierci biologicznej, poprzez ceremonię ciałopalenia, przygotowanie
grobu, złożenie w nim spalonych szczątków, aż do uroczystości związanych z kultem
zmarłych. Kolejne etapy obrządku pokażemy prezentując najciekawsze rytuały
następujących po sobie kultur: łużyckiej, pomorskiej i przeworskiej.
Uwaga: Ciałopalenie zrodziło się w epoce brązu (patrz temat: Pola popielnic) i
rozwijało w epoce żelaza, stąd zaplanowano stworzenie wspólnej ścieżki zwiedzania
obu tematów.
B.4. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.4.1. Film animowany lub fabularyzowanym na dużym ekranie, przygotowanym we
współpracy w grupami rekonstrukcji historycznej, do ustalenia zakres kulturowy. W
scenariuszu powinny się znaleźć wszystkie elementy wchodzące w skład rytuałów
pogrzebowych epoki żelaza, takie zagadnienia jak opłakiwanie zmarłego,
przygotowanie ciała, w przypadku kultury przeworskiej niszczenie broni,
przygotowanie stosu ciałopalnego, zebranie prochów do przygotowanych naczyń w
przypadku kultury łużyckiej pokazanie dużej ilości przystawek, w przypadku kultury
pomorskiej nakrywanie dużymi kloszami, oraz różnorodne konstrukcje grobowe. Także
scena ukazująca cmentarzyska ciałopalne w czasie badań archeologicznych.

Rekonstrukcja animowana pochówku ciałopalnego. Źródło: Wandalowie, Strażnicy bursztynowego
szlaku, red. J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber, Lublin-Warszawa 2004.

B.4.2. Rekonstrukcja fragmentu cmentarzysk trzech kultur epoki żelaza,
prezentowanego na podstawie znalezisk (w skali 1:1), odpowiednio: kultura łużycka
(Kolonia Brzeziny), kultura pomorska (Gulin-Młyn) kultura przeworska (Brzeski),
pokazanie zróżnicowanych konstrukcji grobów, rekonstrukcja stosów ciałopalnych
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(Gózdek, Wólka Domaniowska), oraz paleniska rytualne (Brzeski); i bruków
kamiennych (Brzeski). Rekonstrukcja możliwa w przypadku zarezerwowania dużej
przestrzeni ekspozycyjnej dla tegoż zagadnienia.
B.4.3. Tradycyjna ekspozycja – gablota prezentująca zespoły zabytków pochodzące z
wyposażenia grobowego w zależności od płci, wieku, statusu społecznego i zawodu
zmarłego, w tym rekonstrukcje popielnic z bogatym ornamentem rytym (Nowa Żelazna,
Łączany), a także kopie unikatowych zabytków nie będących własnością muzeum J.
Malczewskiego (np. ornamentowany grot z Nowego Miasta). Ekspozycji powinien
towarzyszyć ekran z wizualizacjami 3D, pokazującymi stan przedmiotów przed
złożeniem ich do grobu np. tarcza, pas ze sprzączką, kola z paciorków, rekonstrukcja
stroju i przedmiotów towarzyszących kobiecie i mężczyźnie.
C.4. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- popielnice ornamentowane, Kolonia Brzeziny (kultura łużycka), Muzeum J.
Malczewskiego
- bransoleta żelazna, Wólka Magnuszewska (kultura pomorska), Muzeum J.
Malczewskiego
- zabytki z grobu skrzynkowego: naczynia, fragmenty kolii brązowo-żelaznej, Zbijów
Duży (kultura pomorska), Muzeum J. Malczewskiego
- wyposażenie grobu 3/83, szpila, grób 1/82, grób 63/84: zabytki metalowe, grób 69/84,
jama 71/84: grot, grób 11A/86, 11c/86, szpila, grób 3a/89, szpila grób 7/89, grób 1b/90,
Gulin Młyn, st. 1 (kultura pomorska), Muzeum J. Malczewskiego
- popielnica, zapinka, żelazne wisiorki (2 sztuki), igła, grzebień, paciorki, pierścionki,
popielnica, grot, sprzączka, zawieszka do pasa, szydło, nóż, nożyce, osełka, Biejków n.
Pilicą (kultura przeworska), depozyt lub kopie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w
Warszawie
- elementy uzbrojenia, fibula, okucie końca pasa, osełka, przepalone kości, popielnica ob. 65 zabytki z warstwy ciałopalenia, Brzeski, stan. 2 (kultura przeworska), Muzeum J.
Malczewskiego
- popielnica, 9 przęślików, zapinka, gładzik, elementy skrzynki, przepalone kości
ludzkie, grób 1 (bogatej kobiety) Podgórzyce, gm. Warka, stan. 9 (kultura przeworska),
Muzeum J. Malczewskiego.
- grób 15b (bogaty grób wojownika), zestaw uzbrojenia, nożyce, zabytki
ornamentowane; grot ornamentowany, grób 50, Nowe Miasto n. Pilica, stan. 1 (kultura
przeworska), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
- grób 1 Brzeźce st. 5: zestaw uzbrojenia, narzędzia, 4 naczynia-wazy, elementy stroju,
(kultura przeworska), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
- luźne znaleziska m.in. naczynia, nóż ornamentowany, kopie lub depozyt, Łączany
(kultura przeworska), Muzeum Regionalne w Iłży
- naczynia – popielnice (rekonstrukcje) oraz zabytki ze zniszczonych grobów, Nowa
Żelazna (kultura przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
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Wyposażenie grobowe, oraz popielnice, Brzeźce. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego

D.4. Lokalizacja:
Dom Gąski, I piętro. Należy wygospodarować dużą salę ekspozycyjną, ze względu na
sporą powierzchnię niezbędną do aranżacji części cmentarzysk z grobami
reprezentującymi trzy kultury.
A.5. Wierzenia ludów międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w epoce żelaza.
Próby poznania (rozpoznania) systemu wierzeń religijnych z pozostałości
archeologicznych pozostaną zawsze w sferze hipotez i domniemywań. W środowisku
archeologicznym jako podstawę do wydzielenia zabytków zaliczających się do kategorii
tzw. zjawisk sakralnych, przyjmuje się najczęściej ich stylistyczną oraz funkcjonalną
niezwykłość. Uznanie za ,,religijne” zostało przyjęte na zasadzie umiejscowienia ich w
szeroko pojętej symbolice kultowej. Rekonstrukcji wierzeń prahistorycznych, próbuje
się dokonać w oparciu o analizę dość szerokiego zbioru źródeł. Zasób, jak i charakter
tych źródeł (obiekty, zabytki) jest zróżnicowany, bowiem składają się nań zarówno
cmentarzyska (rodzaje pochówków, przedmioty złożone do grobu, etc.), skarby, jak i
miejsca, które przypuszczalnie mogły być związane z kultem, a także tzw. symbole
kultowe. W tej próbie rekonstrukcji wierzeń należy przyjmować szerokie spectrum
oddziaływań m.in. analizę sytuacji w basenie Morza Śródziemnego i odniesienie do
ówczesnych centrów cywilizacyjnych.
Wiedza o religii i obrzędach dawnych ludów są uwarunkowane w dużym
stopniu czytelnością i charakterem źródeł archeologicznych. W przypadku kultury
łużyckiej, pomorskiej, czy przeworskiej stosunkowo najlepiej zostały rozpoznane
cmentarzyska, które dostarczyły najcenniejszych źródeł do poznania ówczesnej religii.
Rozpoznanie cmentarzysk pozwala częściowo odkryć obrzędowość pogrzebową, a
przez to możliwe jest nakreślenie doktryny religijnej. W systemie religijnym doby epoki
żelaza dostrzec można pewne wspólne motywy doktryny, posiadające znacznie szerszy
zasięg kulturowy. Najbardziej namacalnym dowodem tego był panujący ówcześnie
obrządek ciałopalny, będący cechą unifikującą wierzenia na znacznych obszarach
Europy. Wiara w oczyszczającą oraz odradzającą siłę ognia stała się podłożem do
ukształtowania się idei niematerialnej i niezniszczalnej duszy. Pod koniec epoki brązu, a
szczególnie w okresie halsztackim następuje widoczny proces antropomorfizacji bóstw,
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potwierdzeniem czego mogą być rozmaite wizerunki postaci ludzkiej (ryty na ceramice,
plastyka figuralna w glinie i metalu). Przyczyn tego procesu należy zapewne upatrywać
w przeobrażeniach społecznych, które doprowadziły do wyodrębnienia się grup osób o
wysokiej pozycji społecznej. Wykształcenie się patriarchatu (starszyzna plemienna,
naczelnicy rodów, wodzowie), przyczyniło się do pośmiertnego ubóstwienia
szczególnie wybitnych osób. W zależności od rangi pochowanego, w grobie znajdowały
się atrybuty związane z jego pozycją społeczną, np. ozdobne taśmy pasów.
Odzwierciedlenie pierwiastków religijnych miało zapewne swój wyraz w
zróżnicowaniu kultów w obrębie poszczególnych grup ludności.
Tworzyła się zapewne swego rodzaju mówiona mitologia, w której zawarte były
prawdy dotyczące religii. Funkcjonalność komunikacyjna mitów objawiała się nie tylko
w utrwaleniu istotnych zdarzeń z przeszłości, ale również była nośnikiem pewnych ram
pojęciowych potrzebnych do nakreślenia i rozumienia świata.
Rozwój wierzeń w okresie trwania kultury łużyckiej cechuje szerokie
upowszechnienie się rozmaitych systemów symboliki. Do zespołu symboli solarnych
zaliczają się trykwety, swastyki, skośne krzyże oraz tarcze słoneczne z rozchodzącymi
się od nich promieniami, gest oranta - ręce uniesione do nieba. Dalej stylistyka
geometryczna w tym figury trójkątów utożsamiane są ze sfera płodności, urodzaju i
odrodzenia. Pannaturalistyczna wizja kosmosu w wierzeniach ówczesnej społeczności
łączyła w zasadzie w sobie symbolikę solarną i lunarną.
Na obszarze międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w VI–V w. p.n.e.
widoczne są wpływy wierzeń z północnego zachodu, np. w postaci fryzów
zdobniczych, opisujących ówczesną rzeczywistość, które pojawiają się na naczyniach
grobowych (Stawiszyn). Obszar ten w młodszym odcinku wczesnej epoki żelaza wszedł
w zasięg oddziaływań kujawskiego ośrodka metalurgicznego, co uwidaczniają bogate
skarby zawierające zestawy masywnych ozdób, zakopywane na ofiarę bóstwom lub dla
zmarłych. Znaleziska te stanowią prawdopodobnie przejaw praktyk kultowych,
trudnych dzisiaj do jednoznacznej interpretacji. W kulturze pomorskiej, rozwijającej się
dość intensywnie na obszarze międzyrzecza w V-III w. p.n.e., trudniej dopatrzeć się
symboliki związanej z kultem (temat należy opracować, zlecając przygotowanie
odpowiednich opinii np. Ireneuszowi Mirasiowi, zajmującemu się kulturą pomorską na
terenie międzyrzecza).
Badanie stanowisk kultury przeworskiej dostarcza wielu przedmiotów lub
obiektów (skarbów) o cechach kultowych. Znane są także różnego rodzaju zespoły
obiektów budowane z dala od osiedli, którym przypisuje się rolę ośrodków kultowych.
Unikatowym stanowiskiem archeologicznym o cechach sanktuarium jest Otalążka nad
Mogielanką. Cały szereg znalezisk (zabytków i obiektów) odkrytych w zakolu rzeki
świadczy o praktykowaniu różnorodnych obrzędów poświęconych bóstwom wód, a
związanych z kultem płodności.
Z tematyką starożytnych wierzeń należy wiązać przedmioty składane w ziemi
jako płodnej macierzy, wśród nich może znaleźć się bogato ornamentowany symbolami
solarnymi dzbanek z Bożego Daru koło Lipska. Naczynie na całej powierzchni pokryte
jest ornamentem dołeczków układających się w znaki meandra, swastyki, litery H i
trójkąta, u nasady ucha z kanalikiem. W sąsiedztwie naczynia nie wykryto śladów
pradziejowego osadnictwa. Symboliczne ornamenty spotykane na ręcznie lepionych
naczyniach mają znaczenie magiczne. Spotykane są głównie na czarnych
cienkościennych popielnicach. Ornamentyka jest często geometryczna odpowiadająca
sferom kosmosu i symbolom słońca: krzyże, swastyki, meander (Boży Dar, Nowa
Żelazna), widełki, kwadraty, szachownice. Trzy ucha spotykane na wazach
odpowiadają 3 sferom: ziemi, niebu i podziemiom (np. Nowa Żelazna, Brzeźce).
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Unikatowy na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej ornament figuralny –
pasmo meandra wypełnione postaciami jeźdźców i orantów (Łączany) może
nawiązywać do słynnej wazy z Białej, woj. łódzkie
Z wierzeniami ludów epoki żelaza na terenie międzyrzecza związane są
znaleziska gromadne zwane skarbami, licznie występujące w kulturze łużyckiej. Na
terenie międzyrzecza odkryto kilka skarbów (depozytów): Stawiszyn, Ginetówka i
Mogielnica. Odnajdywane są także naczynia świadczące o bogactwie symboliki
ornamentów kultury łużyckiej (Tresta Rządowa, Stawiszyn) oraz wizerunki związane z
kultem płodności, solarnym oraz wizerunki bóstw na naczyniach i ozdobach kultury
przeworskiej: Biejków, Łączany, Boży Dar, Brzeski, Brzeźce, Nowa Żelazna i inne.
***
Celem tej części ekspozycji jest prezentacja zabytków związanych z obrządkiem
pogrzebowym, a w szczególności skarbów odkrywanych na terenie międzyrzecza
Wisły, Pilicy i Kamiennej, które mogą rzucić światło na wierzenia ludów epoki żelaza.

B.5. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.5.1. Prezentacja poszczególnych skarbów w odpowiednio przygotowanych i
zaaranżowanych gablotach (światło punktowe), m.in. oryginalnych zabytków skarbu ze
Stawiszyna oraz skarbów z Mogielnicy, Gośniewic Nowych – konieczność wykonania
kopii.
B.5.2. Ekran dotykowy z wizualizacją 3D skarbu ze Stawiszyna, Mogielnicy,
Gośniewic, wizualizacja hipotetycznego miejsca zdeponowania skarbu, ponadto
wizualizacja sposobu noszenia biżuterii (np. grafika ze Stawiszyna - E.M. Kłosińska, T.
Demidziuk), szczególnie wizualizacja ornamentu geometrycznego znajdującego się na
naczyniu ze Stawiszyna.
B.5.3. Ekspozycja zawierająca naczynia z epoki żelaza posiadające bogatą ornamentykę
geometryczną na powierzchni: urny kultury łużyckiej (Kolonia Brzeziny), dzbanek z
Bożego Daru oraz urny z Łączan w tym fragment z naczynia z przedstawieniem
jeźdźców na koniach. Na odpowiednio zaaranżowanej ścianie grafiki informacje
dotyczące form i sposobów zdobnictwa, oraz informacje dotyczące symboliki solarnej i
lunarnej, a także odniesienie do symboliki ptactwa wodnego. Wizualizacje ornamentów
na ścianie, szczególnie rekonstrukcja ornamentu z jeźdźcami, ponadto ściana powinna
zawierać elementy sensoryczne tj. wypukłe na zasadzie płaskorzeźby, dla osób
niewidomych. Efekty świetlne: słońce księżyc, lecące ptaki. Kopia naczynia z Bożego
Daru do prac edukacyjnych.
B.5.4. Mały ekran - wirtualny przewodnik 4D po stanowisku kultowym w Otalążce.
Rekonstrukcja graficzna stanowiska na podstawie badań: świątynia (sanktuarium)
rozlokowane na dwóch brzegach rzeki. W zakolu odkryto kamienny kopiec, być może
stanowiący ołtarz, znaleziono tam liczne artefakty o znamionach ofiar wotywnych
składanych bogom m.in. naczynia z pokarmem oraz kości zwierząt. Od kopca w
kierunku rzeki rozpoznano relikty drewnianej kładki. Po drugiej stronie rzeki odkryto
kamienny krąg i paleniska z pozostałościami uczt rytualnych np. potłuczone naczynia,
kości zwierząt. Zainstalowanie słuchawek pozwoli ba odbiór podkładu muzycznego:
szum wody, etc.
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B.5.5. Gablota zawierająca mniejsze przedmioty związane z kulturą duchową (religią)
m.in.: kolista zawieszka z brązu z wyrytą schematyczną postacią ludzką z Biejkowa
(konieczność wykonania kopii), zapinka w kształcie kaczki z Otalążki (konieczność
wykonania kopii).
C.5. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- skarb Gośniewice Nowe (kultura łużycka): 2 bransolety, 2 nagolenniki brązowe
depozyt lub kopie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
- skarb Mogielnica (kultura łużycka): bransoleta, nagolenniki brązowe depozyt/kopie,
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
- skarb Stawiszyn (kultura łużycka): 2 siekiery żelazne, 2 bransolety brązowe, naczynie
ornamentowane, Muzeum J. Malczewskiego
- grób 69/84, grób 42/96, Gulin Młyn st. 1 (kultura pomorska), Muzeum J.
Malczewskiego
- dzbanek, Boży Dar (kultura przeworska), Muzeum J. Malczewskiego
- fragmenty popielnicy z wizerunkami jeźdźców, grób 15, szpila z główką w kształcie
kaczki Łączany, gm. Wierzbica (kultura przeworska), Muzeum Regionalne w Iłży
- zawieszka brązowa, kopia lub depozyt, Biejków, woj. Mazowieckie, Państwowe
Muzeum Archeologiczne w Warszawie
- zapinka brązowa w kształcie kaczki, drewniane wiosło, koło, tyczki, kopia lub
depozyt, Otalążka (kultura przeworska), Państwowe Muzeum Archeologiczne w
Warszawie

Od lewej: skarb ze Stawiszyna, dzbanek z Bożego Daru. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego. Zapinka w
kształcie kaczki, źródło: http://www.pma.pl/archiwa/rzym/WystRzym.html

D.5. Lokalizacja:
Dom Gąski, I piętro. Ostatnia część działu Epoka żelaza. Tematyka wierzeń dawnych
plemion porusza wyobraźnię zwiedzających, atmosferę tajemnicy należy podkreślić
muzyką. Temat wierzeń ścisłe powiązany z tematem obrządku pogrzebowego w epoce
żelaza, pewne zagadnienia będą ukazane na wspólnych ekranach.
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A.6. Słowianie na ziemiach między Wisła, Pilicą a Kamienną w okresie
plemiennym (VI - IX/X wiek).
W toku wielkiej ekspansji Słowian w VI-VII wieku, z obszaru Ukrainy
(koncepcja allochtoniczna pochodzenia Słowian), plemiona słowiańskie zasiedliły duże
połacie Europy. Na zachodzie osadnictwo słowiańskie sięgało Holsztynu, dolnej Łaby,
Turyngii, Bawarii, doliny Dunaju. Słowianie dotarli również na Półwysep Bałkański.
Na terenie ziem polskich, w V w. n.e. mamy do czynienia z pustką osadniczą,
która powstała po opuszczeniu siedzib przez grupy ludności (wiązanej przez wielu
badaczy z ludami germańskimi) migrującej na zachód i południe Europy. W wieku VI
w Małopolsce, Śląsku i na Mazowszu pojawili się Słowianie, którzy od połowy VI w.
zasiedlili środkową i północną Polskę, a w VII wieku zajęli Pomorze Wschodnie i
części Górnego oraz Dolnego Śląska.
Okres przedpiastowski to czas wielkich przeobrażeń kulturowych na ziemiach
polskich, związanych z osadnictwem słowiańskim. Dla początkowej fazy tj. VI w., nie
dysponujemy niestety śladami pobytu osadników słowiańskich na obszarze
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej. W VII w. tworzą się bardziej wyraziste
struktury osadnicze, które można wiązać z plemionami Wiślan i Polan. Na obszarze
międzyrzecza Andrzej Buko wymienia zgrupowanie sandomierskie (Sandomierzanie?)
oddzielone od północy Puszczą Radomską z terenem Mazowszan, od północnego
zachodu z terenem Polan, od zachodu Wiślan, zaś od południowego wschodu Lędzian.
Na obszar międzyrzecza Słowianie przybyli prawdopodobnie w VI/VII w.
Świadczą o tym pojedyncze relikty osiedli typu wiejskiego, domniemane grodzisko w
Radzanowie datowane na VII-IX w. oraz pogańskie sanktuarium w Gródku Leśnym
koło Przysuchy datowane na VII-IX w. W tym okresie pojawiają się osady otwarte typu
wiejskiego i wznoszone są pierwsze grody. Z rejonu radomskiego rozpoznane są
pojedyncze osiedla, których chronologia została ustalona na podstawie ceramiki:
Michałow – Parcele, Stara Warka, Zameczek, Radom. Jedyne znane grodzisko okresu
plemiennego to prawdopodobnie Radzanów, datowany VIII-IX w. W starszej literaturze
archeologicznej uważany często za sanktuarium pogańskie, badacz obiektu Z.
Lechowicz uznaje go za domniemany gród wspólnoty terytorialnej przedpaństwowej,
tzw. czoło opolne. Z kolei założony w tym miejscu system wałów (tzw. Kościelna
Góra) jest nieco nietypowy, dlatego część badaczy uważa obiekt raczej za pogańską
świątynię. Ludność tego okresu zamieszkiwała domy naziemne, ziemianki i
półziemianki. Domy o konstrukcji zrębowej występują przez cały okres
wczesnośredniowieczny, budowano je na planie prostokąta lub kwadratu, z paleniskiem
w narożniku.
Z okresem plemiennym wiąże się zespół wczesnosłowianskich sanktuariów
wznoszonych na niewysokich szczytach Gór Świętokrzyskich (Łysa Góra, Góra
Grodowa w Tumlinie, Góra Dobrzeszowska). Na północno-zachodnich rubieżach
pasma świętokrzyskiego znajduje się wzniesienie Gródek Leśny koło Przysuchy badany
w minionym stuleciu przez Eligię Gąssowską i Zbigniewa Lechowicza. Badacze ci
przypisują mu zgodnie rolę pogańskiego ośrodka kultowego. Oba stanowiska doskonale
wpisują się w tajemniczą atmosferę tematyki początków Słowian na ziemiach polskich.
***
Motywem przewodnim tej części wystawy będzie przedstawienie śladów
osadnictwa oraz wierzeń Słowian zamieszkujących ziemie w okresie plemiennym
(przedpaństwowym). Zaprezentowane zostaną nieliczne zabytki archeologiczne, którym
przypisuje się funkcje kultowe, tj. grzechotki, pisanki, itp. Mimo skromnego zbioru
zabytków, obiekt kultowy w Gródku Leśnym rekompensuje niedosyt tego tematu. Jest
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to unikatowe stanowisko archeologiczne, które badacze doby wczesnego średniowiecza
określają jako ośrodek kultu pogańskiego. Temat obrzędowości związanej ze
sprawowaniem kultu szczególnie czasów przedchrześcijańskich wzbudza ogromne
zainteresowanie.

B.6. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.6.1. Najstarsze ślady osadnictwa słowiańskiego. Na interesującym nas terenie
pochodzą one z pojedynczych stanowisk nad Pilicą i Radomką. Jest to typowa ceramika
wczesnosłowiańska. Jedyne dokładnie datowane obiekty: palenisko z sanktuarium w
Gródku Leśnym (metodą C14 – ok. 650 n.e.) oraz studnia z Radomia (stan. 2 – metodą
dendro 888 r.). Radomska osada z okresu plemiennego dostarczyło wielu interesujących
materiałów na temat wczesnego osadnictwa Słowian. Według badaczy osiedle założono
nad rzeką Mleczną prawdopodobnie w drugiej połowie IX wieku. Słowiańscy
przybysze wykarczowali nadrzeczne drzewa, które następnie spalono uzyskując
warstwę próchnicy ornej. Początkowo osada składała się z rozproszonych zagród,
zajmujących piaszczyste wyniesienia na obu brzegach rzeki.
Najstarszym obiektem odkrytym na zachodnim brzegu Mlecznej jest czerpalna
studnia z IX w., składająca się z drewnianej cembrowiny. Zbudowana była z dębowych
i sosnowych dranic, z dnem brukowanym kamieniami w układzie nieregularnym.
Odkryto tu też domy naziemne, ziemianki i półziemianki. W obrębie zagród budowano
pomieszczenia gospodarcze różnego rodzaju. Z najstarszego radomskiego osiedla
pochodzą trzy prostokątne jamy określane jako „chlewiki”, wypełnione zwierzęcym
nawozem. Pozostały w nich żołędzie, słoma z konopi i kawałki kory brzozowej. Górną
część jam stanowiła konstrukcja drewniana. Pierwszym elementem ekspozycji może
być duży ekran z mapą wirtualną (dynamiczną) pokazującą rozwój osadnictwa
słowiańskiego na ziemiach polskich w poszczególnych stuleciach, dodatkowo
przemiany w zakresie stroju i uzbrojenia Słowian. Wizualizacja (4 D) obejmie również
wirtualny spacer po osiedlu nad Mleczną oraz po grodzisku w Radzanowie (konieczne
specjalistyczne badania i konsultacje). Obok prezentacja ceramiki i rekonstrukcji form
naczyń oraz innych zabytków, zawiązanych z najstarszym osadnictwem (z zasobów
Muzeum J. Malczewskiego), w szczególności studni datowanej na 888 r.
B.6.2. Wierzenia Słowian. Jako tło tematu mogą zostać przedstawione takie zagadnienia
jak: panteon bóstw słowiańskich (aplikacja multimedialna) czy najdawniejsze praktyki
kultowe związane z rokiem obrzędowym Słowian. Należy podkreślić silne powiązanie
wszystkich świąt z cyklem przyrody - zmianami pór roku i przesileniami. Nowy rok
rozpoczynał się wiosną, kiedy to przyroda budziła się do życia, zaś kończył się wraz z
zimą. Każda pora roku wiązała się z określonymi zwyczajami zarówno w rycie
obrzędowym jak i codziennym związanym m.in. z rolnictwem.
Pełne odtworzenie wierzeń słowiańskich nie jest możliwe. Na kształtowanie
wiedzy mają wpływ ślady dawnych wierzeń zachowane w folklorze i chrześcijaństwie.
Religię Słowian i panteon ich bogów można także odtwarzać w oparciu o wzmianki w
obcych źródłach kronikarskich lub późniejszych o źródłach rodzimych. Najczęściej są
to skąpe relacje mające na celu przedstawienie ciekawostek lub potępiające pogański
kult. Cennymi źródłami są m.in. ruska Powieść doroczna (kilka opisów kultu
pogańskiego), niemiecka Kronika Thietmara (opis połabskiej świątyni w Radogoszczy),
czeska Kronika Czechów Kosmasa (opis wróżb). Duże znaczenie ma bizantyńska
Historii Wojen, dzieło Prokopiusza z Cezarei (opisano tu zwyczaje Słowian w VI w.).
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Polscy kronikarze, Gall Anonim i Wincenty Kadłubek, nie wzmiankowali o
przedchrześcijańskiej religii Słowian. Dopiero u Jana Długosza znajdujemy informacje
na temat imion bogów i miejsc kultu, jednak do tej treści należy podejść z dużą dozą
ostrożności. Fragmenty ww. tekstów źródłowych zostaną zaprezentowane na ekranie
kiosku multimedialnego w wersji pisanej i do odsłuchania.

Z lewej: Przykład ekranu dotykowy, w treści teksty źródłowe z kronik, zakładka z treścią prezentującą i
charakteryzującą słowiańskich bogów oraz zakładka z odniesieniem do kalendarza obrzędowego. Źródło:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Z prawej: Idol z Gródka Leśnego. Źródło:
http://echaswantewita.blogspot.com/2015/07/grodek-koo-przysuchy-sowianska.html

Wiodącym tematem tej części ekspozycji będzie ośrodek kultowy w Gródku
Leśnym, obiekt unikatowy na terenie międzyrzecza, któremu towarzyszyły dwie osady.
Stanowisko zostanie ukazane na tle innych sanktuariów zlokalizowanych na terenach
wyżynnych, wyniosłych, górskich m.in. w Górach Świętokrzyskich. Góra w
wierzeniach dawnych plemion miała ważne znaczenie, uznawano ją za siedzibę bogów.
Niewysoki szczyt Gródka Leśnego wyraźnie dominuje nad otoczeniem. W VII
w. przybyła tu grupa Słowian, którzy zaadaptowali wzgórze do celów kultowych
niwelując powierzchnię, powstało płaskie plateau, a w jego obrębie zbudowano szereg
wałów dzielących świątynię na kilka części. Odbywały się tu (wg badaczy stanowiska)
obrzędy związane z rokiem agrarnym, których świadectwem jest nietypowy układ
wałów oraz kilka form kamiennych z widocznymi śladami obróbki, np. kamień w
kształcie niedźwiedzia ze znakiem strzałki. W ramach prezentacji sanktuarium można
pokazać wybór fotografii z dawnych badań oraz filmową panoramę 4D ośrodka.
Ponadto skaning oraz modelowanie 3D figury niedźwiedzia i antropomorficznego idola
(hipotetycznego), w dalszej kolejności rekonstrukcja i ukazanie modelu 3D
ceramicznego naczynia z sanktuarium. Uzupełnieniem tematu będzie prezentacja
multimedialna mapy ośrodków pogańskich znanych z terenów Polski, teksty historyków
średniowiecznych na temat wierzeń słowiańskich, panteon bóstw słowiańskich
Kolejnym elementem ekspozycji winien być fabularyzowany film z
rekonstrukcją jednego z obrzędów pogańskich (sobótka, noc kupały). Dźwięk
prezentowany poprzez słuchawki dla widzów lub aplikację na urządzenia mobilne.
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Z lewej: Przykład aranżacji mapy jako podłogi - prezentacja najważniejszych ośrodków pogańskich
znanych z terenów Polski z oznaczeniem Gródka Leśnego. Źródło: Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżowskiego.
Z
prawej:
inscenizacja
święta
słowiańskiego.
Źródło:
http://antropolka.blogspot.com/2012/06/noc-kupay.html.

C.6. Zabytki i kopie zabytków:
- rekonstrukcja naczynia, Gródek Leśny, gm. Przysucha, stan. 1, Muzeum J.
Malczewskiego
- Gródek Leśny: idol kamienny – niedźwiedź, transport do Muzeum lub wykonanie
skaningu 3 D w celu wykonania hologramu. Własność Nadleśnictwo Przysucha
- zabytki związane z kultem: grzechotki, fragmenty pisanek, Radom, Muzeum J.
Malczewskiego
- fragmenty naczyń ceramicznych, zabytki wydzielone z osiedla nad Mleczną z IX-X
w., Muzeum J. Malczewskiego
D.6. Lokalizacja:
Parter Domu Gąski. Temat należy prezentować z zagadnieniami dotyczącymi epoki
wczesnopiastowskiej. Będzie on znakomitym wstępem do tematyki wczesnego
średniowiecza na obszarze międzyrzecza oraz jej uzupełnieniem, gdyż kult pogański na
obrzeżach państwa pierwszych Piastów był dość powoli wypierany przez
chrześcijaństwo. Ekspozycja wymaga niewiele miejsca (nie musi zajmować odrębnego
pomieszczenia) i powinna być usytuowana zgodnie z chronologią, czyli tuż przy
wejściu na tą część wystawy
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CZĘŚĆ II
MIĘDZYRZECZE WISŁY, PILICY I KAMIENNEJ W X–XVIII
WIEKU
I. Okres wczesnopiastowski (X–XII wiek)
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 r. n.e. stanowi symboliczne
zakończenie starożytności. Na gruzach dawnego imperium powstawały jednak nowe
organizmy państwowe. Początkowo były to nietrwałe królestwa barbarzyńskie, dzięki
kościołowi, który przechował idee świata antycznego, doszło z czasem do połączenia
obu kultur. W 496 r. władca Franków Chlodwig przyjął chrzest, dając tym samym
początek średniowiecznym organizmom państwowym Europy Zachodniej. Kilka
wieków później, w czasach Karola Wielkiego doszło do ostatecznego ukształtowania
się systemu feudalnego, który stał się podstawą funkcjonowania państw i społeczeństw
średniowiecznej Europy. Wyrazem uniwersalizmu epoki były postępująca
chrystianizacja oraz toczący się w XI i XII w. spór o prymat w chrześcijańskim świecie
pomiędzy cesarstwem a papiestwem.
W VI–VII w. duże połacie ówczesnej Europy zasiedlili Słowianie. W VIII w.
powstało pierwsze, efemeryczne państwo Słowian – Państwo Wielkomorawskie, które
obejmowało m.in. południowe ziemie dzisiejszej Polski. Zbudowane przez Mieszka I
państwo u schyłku jego panowania obejmowało, w świetle Dagome iudex, tzw. państwo
gnieźnieńskie (tereny dzisiejszej Wielkopolski i Polski centralnej), Śląsk, prowincję
krakowską, Mazowsze i Pomorze. Przyjmuje się jednak, że prowincja krakowska,
zdobyta ok. 990 r. na Czechach stanowiła w tym czasie wydzielone władztwo
terytorialne Bolesława Chrobrego (obejmowało dolny bieg Wisły, po Radomkę).
Zjednoczone ponownie pod władzą Chrobrego ziemie, w kilkanaście lat po jego
śmierci przeszły poważny kryzys, który zagroził istnieniu młodego państwa. Jego
odbudowy dokonał Kazimierz I Odnowiciel. Nie tylko przeniósł on stolicę do Krakowa,
ale też podzielił kraj na kilka prowincji, zarządzanych przez namiestników. Jednostkami
administracyjnymi niższego szczebla były zaś okręgi grodowe (od XIII w. –
kasztelanie). Na czele grodu stał komes posiadający uprawnienia administracyjne,
sądowe i wojskowe na terenie okręgu (odpowiedzialny m.in. za ściąganie danin, dbanie
o stan dróg i grodu).
Po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) państwo zostało podzielone między
synów księcia: Władysława Wygnańca (Śląsk, Ziemia Lubuska i dzielnica senioralna),
Mieszka Starego (Wielkopolska), Bolesława Kędzierzawego (Mazowsze) i Henryka
Sandomierskiego (Sandomierskie). Z czasem, ukształtował się system udzielnych
księstw z własnymi liniami dynastii Piastów. Przyjmuje się, że testament Krzywoustego
zakończył symbolicznie okres panowania pierwszych Piastów, zapoczątkowany
rządami Mieszka I.
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Tematy prezentowane na wystawie:

A.1. Międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej we wczesnośredniowiecznej
monarchii piastowskiej – przynależność administracyjna i osadnictwo.
Na temat dziejów ziem między Wisłą, Pilicą, a Kamienną w okresie plemiennym
niewiele można powiedzieć, zagadnienie to wymaga bowiem dalszych badań. Wiele
niejasności wiąże się również z losami tego terytorium w okresie monarchii
wczesnopiastowskiej. Ziemie między Wisłą a Pilicą zostały prawdopodobnie włączone
do państwa Piastów już w połowie X w., a więc wcześniej aniżeli tereny Sandomierzan
i Wiślan. Według H. Łowmiańskiego, u schyłku panowania Mieszka I część tego
obszaru znajdowała się poza władztwem wspomnianego księcia. W oparciu o Dagome
Iudex, cytowany badacz przez ziemie międzyrzecza Wisły i Pilicy (wzdłuż biegu
Radomki) poprowadził bowiem granicę między państwem „Schinesghe”, a „Craccoa”.
Wschodnia część omawianego terytorium (z Radomiem) mogła się zatem znajdować
pod władzą Bolesława Chrobrego, jako pana Krakowa, zachodnia zaś podlegała
Mieszkowi I i jego drugiej żonie. Nie brakuje jednak teorii, że międzyrzecze Wisły,
Pilicy i Kamiennej należało do państwa Mieszka od lat 80. X w.
Niekiedy przyjmuje się, że całe Zapilcze (tereny między Pilicą a Radomką), ze
względu na panujące tam warunki naturalne, stanowiło obszar pograniczny między
Małopolską a Mazowszem, zaś po ukształtowaniu się prowincji sandomierskiej
(przełom XI i XII w.) rozgraniczało Sandomierskie od południowego Mazowsza.
Według M. Krzesińskiego obszar Zapilcza stanowił jednak oddzielne od właściwej
ziemi radomskiej terytorium, stanowiące już w XII w. część Mazowsza. Granica miała
biec od ujścia Radomki po Mysłakowice nad Pilicą.
Tak, czy inaczej, międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej nie stanowiło we
wczesnym średniowieczu zwartej jednostki administracyjnej. Tzw. grody nadpilickie –
Skrzynno i Żarnów jeszcze przed 1138 r. związane były z ziemią łęczycką-sieradzką.
Wskazuje na to zachowany aż do schyłku XVIII w. kształt granic archidiecezji
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gnieźnieńskiej, która w tym regionie opierała się o Radomkę. Analogicznie – zasięg
diecezji krakowskiej potwierdza przynależność Radomia i Sieciechowa do Małopolski
(Sandomierskiego). Należy jednak odnotować, iż w opinii M. Krzesińskiego aż po
czasy Władysława Hermana Sieciechów i Radom wchodziły w skład Mazowsza i
stosunkowo późno zostały wcielone do Małopolski.

Rozwój terytorialny państwa piastowskiego w X w. Źródło: https:// pl.wikipedia.org/wiki/Historia
Polski_(do_1138)

Po 1138 r. wschodnia część międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej znalazła się
w obrębie władztwa Henryka Sandomierskiego. Zachód zaś (Skrzynno i Żarnów) –
wraz z Łęczycą i Sieradzem – stanowił oprawę księżnej wdowy Salomei. Po jej śmierci
ziemie te zostały włączone do dzielnicy senioralnej. W roku 1166 księstwo zmarłego
Henryka Sandomierskiego zostało w większości podporządkowane księciu
mazowieckiemu Bolesławowi Kędzierzawemu. Jedynie okręg Wiślicy znalazł się w
rękach Kazimierza Sprawiedliwego. Ten ostatni jednak już w 1173 r. skupił w swych
rękach całą dzielnicę sandomierską, do której od 1177 r. należało również prawobrzeże
Pilicy. Tym samym tereny międzyrzecza Wisły Pilicy i Kamiennej znalazły się w
całości w jednej prowincji.
***
Istotną rolę w rozwoju osadnictwa i organizacji administracji terenowej we
wczesnym okresie spełniały rzeki, w tym szlak wzdłuż Radomki, prowadzący do grodu
książęcego i przeprawy w Świerżach Górnych. Rolę osi osadnictwa (skupiającego się
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przy przeprawach) pełniła również Wisła. Z kolei Pilica dość wcześnie stała się
naturalną barierą, zwłaszcza, że w jej dolnym biegu znajdowały się obszary bagienne,
po obu brzegach zaś rozciągały się gęste lasy. Celem ekspozycji będzie
zaprezentowanie początków stałego osadnictwa na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i
Kamiennej, rozwoju form budowlanych, a także początków przynależności tych ziem
do państwa Piastów.
B.1. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.1.1. Mapy: a) ziem polskich u schyłku X w., opracowana według zamieszczonej
wyżej oraz Ilustrowanego Atlasu Historii Polski, Wydawnictwa Dermat oraz b)
przynależności ziemi miedzy Wisłą [zob. niżej], Pilicą a Kamienną w XII w. (wydruki
zwykły – mapa a), wielkoformatowy – mapa b).
Opracowanie mapy b), tj. ziem między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XII w. wymaga
dodatkowych badań i konsultacji.

Źródło: opracowanie własne.

B.1.2. Mapa śladów osadnictwa na terenie regionu w okresie pierwszych Piastów (XXII w.). Poza Radomiem, do miejscowości o wczesnośredniowiecznej metryce
udokumentowanej badaniami archeologicznymi należą m.in. Cerekiew (XI w.),
Dąbrówka Zabłotna (X-XII w.), Goździków (XI-XII w.), Iłża (XI w.), Krzyszkowice
(XI-XII w.), Oleksów-Sławczyn (X-XI w.), Rajec Poduchowny (X-XI w.), Radzanów
(VII-VIII w.), Skaryszew (XI-XII w.), Solec (XII w.), Wysoka (XI-XII w.), Zajezierze
(XI-XIII w.), Zameczek (VIII-IX w.). Zwarte osadnictwo koncentrowało się w tym
czasie w okolicach Skrzynna, Sieciechowa i Radomia, które wcześnie wyrosły na
lokalne centra administracyjne. Skupiska osadnicze skoncentrowane wokół
wspomnianych 3 miejscowości oddzielały gęste lasy. Istnieje możliwość przedstawienia
zagadnienia osadnictwa na mapie b), omówionej w punkcie B.1.1, tym niemniej
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dokładne przedstawienie osad o wczesnośredniowiecznym rodowodzie wymaga
dodatkowej kwerendy w opracowaniach i źródłach z zakresu historii i archeologii.
B.1.3. Prezentacja modelu wczesnośredniowiecznego grodu z wałami o konstrukcji
izbicowej oraz osady o charakterze otwartym, bowiem takie dominowały na
interesującym nas terenie. Modele w odpowiedniej skali mogą zostać zaprezentowane
na tle map. Obecny stan badań nad osadnictwem regionu umożliwia (po odpowiednich
konsultacjach specjalistycznych i badaniach uzupełniających) odtworzenie
przypuszczalnego wyglądu grodu radomskiego i osady nad Mleczną w X–XI w.

Przykład hipotetycznej rekonstrukcji wyglądu grodu radomskiego i jego wałów w X–XI w., na tle innych
grodów ówczesnej Polski. Źródło: Rzeczpospolita, http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1216027

B.1.4. Na niewielkim ekranie (lub płaszczyźnie ściany), prezentacja komputerowej
animacji, ukazującej obróbkę drewna. Obok model 3D ukazujący budowę wału grodu
(wraz z przekrojem przez wał). Przygotowanie animacji wymaga specjalistycznych
konsultacji z badaczami epoki wczesnego średniowiecza, uwzględniających rozmiary
oraz wygląd zabudowy osady z tego okresu (np. Rajec Szlachecki, Szczyty lub
Piotrówka). W tle odgłosy obróbki drewna odtwarzane z nagrania.
B.1.5. Chaty z okresu wczesnego średniowiecza. Plansza ukazująca dom oraz
półziemiankę o konstrukcji zrębowej (także półziemiankę). W jednym z naroży
aranżacja otwartego wnętrza chaty z okresu wczesnego średniowiecza o konstrukcji
zrębowej z wyposażeniem – aranżacja wymaga opracowania i konsultacji
specjalistycznych)
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Przykład hipotetycznej rekonstrukcji wyglądu chaty z radomskiego grodu (X–XI w.). Źródło:
Rzeczpospolita, http:// www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1216027

C.1. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
- narzędzia do ścinania i obróbki drewna, Muzeum J. Malczewskiego
- żelazne okucia i skoble z wczesnego średniowiecza, Muzeum J. Malczewskiego
- kora brzozowa, używana w budownictwie jako materiał izolacyjny, Muzeum J.
Malczewskiego
- oryginalne drewniane elementy konstrukcyjne chat z wczesnego średniowiecza,
Muzeum J. Malczewskiego
- wnętrze zrębowej chaty z osady nad Mleczną z wyposażeniem (współczesna
rekonstrukcja na podstawie odkryć z badań milenijnych, wymaga szczegółowych badań
i konsultacji, uwzględniających najnowsze osiągnięcia archeologii)
D.1 Lokalizacja:
Parter Domu Gąski, pomieszczenie przy schodach, pierwsze po zejściu z piętra z
wygospodarowaną przestrzenią na aranżację częściowego przekroju wnętrza chaty o
wymiarach ok. 4x2 m.

A.2. Zajęcia ludności.
Podstawą utrzymania społeczeństw wczesnośredniowiecznej Europy, a co za tym idzie
podstawą gospodarki, było rolnictwo, praca na roli była zaś podstawowym zajęciem
ludności. W X w. uprawa roli stała się również podstawowym sposobem zdobywania
środków do życia na ziemiach zamieszkałych przez Słowian. Początkowo grunty pod
uprawę uzyskiwano metodą wypaleniskową, dzięki której uzyskiwano pola zapełnione
dużą ilością popiołu, z czasem wprowadzono tzw. dwupolówkę, a trójpolówka, która
pojawiła się na ziemiach polskich pod koniec XII w., upowszechniła się tu dopiero w
następnym stuleciu. Kolejnym, bardzo ważnym, zajęciem mieszkańców
wczesnośredniowiecznej Polski była też hodowla zwierząt, przede wszystkim bydła i
trzody chlewnej. W omawianym tu okresie istotną rolę w utrzymaniu Słowian
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odgrywało nadal zbieractwo, a także myślistwo i rybołówstwo.
Większość narzędzi i przedmiotów codziennego użytku wyrabiano na miejscu i
na własny użytek, co ilustruje choćby ceramika. Pierwotnie naczynia lepiono bez użycia
koła garncarskiego, w X i XI w. pojawiają się coraz częściej naczynia częściowo oraz
całkowicie obtaczane, wytwarzane przy użyciu obrotowej podstawki lub
jednotarczowego koła garncarskiego. W domach wytwarzano także narzędzia z kości i
rogu (szydła, igły, grzebienie), drewna, kamienia, używano także pionowych
warsztatów tkackich z glinianymi przęślikami. Badania archeologiczne dowodzą, że
mieszkańcy międzyrzecza używali również znaczne ilości narzędzi z żelaza, jednakże
kwestia ewentualnej obróbki żelaza na obszarze osad usytuowanych w międzyrzeczu
Wisły, Pilicy i Kamiennej wymaga opracowania. Niewielką rolę, zwłaszcza regionach
oddalonych od centrum monarchii piastowskiej, odgrywał handel, choć na wystawie
warto ukazać wczesnośredniowieczne monety i płacidła, odkryte na terenie regionu.
Relikty wczesnośredniowiecznej broni, odkrywane na interesującym nas obszarze,
świadczą, że niewielka elitarna grupa jego mieszkańców, pełniła przy głównych
grodach rolę siły zbrojnej.
***
Celem ekspozycji będzie ukazanie zajęć ludności regionu, związanych z uprawą
roli, hodowlą i wytwórczością, przez ekspozycję zabytków, plansz oraz multimediów.
Zabytki kultury materialnej prezentowane będą według kategorii: wyroby z kości,
wyroby z kamienia, wyroby z metalu, naczynia i inne wyroby z gliny, itp., a całości
powinno towarzyszyć tło ukazujące typowe dla Słowian prace przy uprawie roli,
hodowli, wyrobie narzędzi oraz przedmiotów codziennego użytku. Militariom będzie
towarzyszyło omówienie typowej drużyny, stanowiącej załogę ówczesnych grodów.
B.2. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.2.1. Plansze ukazujące zajęcia ludności i towarzyszące im gabloty z zabytkami je
ilustrującymi: rolnictwo, hodowla, zbieractwo, myślistwo, rybołówstwo, rzemiosło
(garncarstwo, obróbka drewna, włókna, kości i rogu, żelaza), wymiana handlowa. Z
planszami zintegrowane gabloty prezentujące bogate zbiory narzędzi oraz wyrobów z
kamienia, drewna, kości, gliny, żelaza. Animacja lub film ukazujące proces wytopu
żelaza we wczesnym średniowieczu.
B.2.2. Rekonstrukcja stroju Słowian z X–XI w. oraz ekspozycja używanych przez nich
ozdób i gier. Z rekonstrukcją zintegrowana gablota prezentująca odnalezione w wyniku
badań archeologicznych ozdoby i przedmioty służące do zabaw oraz gier.
C.2. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
-

kamienne żarno z X-XI w. z Sienna, Muzeum J. Malczewskiego
kamienne rozcieracze (?) z Radomia, Muzeum J. Malczewskiego
półkoski żelazne z Radomia, wczesne średniowiecze (2–3 sztuki), Muzeum J.
Malczewskiego; Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
osełki kamienne z Radomia, wczesne średniowiecze (kilka sztuk) Muzeum Jacka
Malczewskiego
rogowy grot strzały z zadziorami (używany w myślistwie) z Radomia, X-XI w.,
Muzeum J. Malczewskiego
pławiki do sieci z kory i drewna z Radomia, wczesne średniowiecze (kilka sztuk),
Muzeum J. Malczewskiego
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-

-

żelazny haczyk z Radomia, wczesne średniowiecze; Muzeum im. J. Malczewskiego
naczynia z gliny okresu wczesnego średniowiecza wyrabiane różną techniką (30–40
sztuk: garnki, misy, dzbany, kubki, itp), Muzeum im. J. Malczewskiego
znaki garncarskie - dna oraz uchwyty naczyń i ich fragmenty z reliefowymi znakami
garncarskimi (ok. 15 – 20 sztuk), Muzeum im. J. Malczewskiego
narzędzia kościane do obróbki włókna: kościane łyżwy, szydła, przekłuwacze,
zgrzebła, grzebienie tkackie, igły (kilka sztuk), Muzeum im. J. Malczewskiego,
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
gliniane, kamienne i ołowiane przęśliki (kilka sztuk), Muzeum im. J.
Malczewskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
pionowy warsztat tkacki (współczesna rekonstrukcja)

Z lewej: Paciorki. Z prawej, naczynia gliniane z Pągowca, okres wczesnego średniowiecza Muzeum im.
J. Malczewskiego

-

-

-

wyroby z żelaza: bryły wytopionego żelaza, krzesiwo, Muzeum im. J.
Malczewskiego
wyroby z drewna: przykrywki, misy, talerze, Muzeum im. J. Malczewskiego
grzebienie z kości i rogu, okładziny, oprawki (kilka sztuk), Muzeum im. J.
Malczewskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
zapinki podkowiaste żelazne, wczesne średniowiecze (2–3 sztuki), Muzeum im. J.
Malczewskiego; Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
paciorki z wczesnego średniowiecza o różnych kształtach (cylindryczne,
segmentowe, kuliste, itp), Muzeum im. J. Malczewskiego (kilkanaście sztuk lub
więcej).
żelazne sprzączki do pasa, średniowiecze (2–3 sztuki), Instytut Archeologii i
Etnologii PAN w Warszawie, Muzeum im. J. Malczewskiego.
zawieszki kościane, wczesne średniowiecze, Muzeum im. J. Malczewskiego.
piony do gry z kości, średniowiecze, Muzeum im. J. Malczewskiego, Instytut
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
instrumenty: piszczałka z kości; wczesne średniowiecze; Muzeum im. J.
Malczewskiego, gwizdek kościany z Radomia; XII-XIII w.; Instytut Archeologii i
Etnologii PAN w Warszawie
pion do gry, kość sześcienna z nawierconym otworem z Radomia, wczesne
średniowiecze (?), Muzeum J. Malczewskiego
grzywny groto podobna (płacidła), żelazne; IX–XI w. (3 sztuki), Muzeum im. J.
Malczewskiego
ołowiane plomby z Radomia, wczesne średniowiecze, Muzeum im. J.
Malczewskiego
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-

-

przedmioty codziennego użytku, ozdoby i zabawki spoza regionu i Polski (tzw.
importy): brązowe okucia pasa (3 sztuki), fragmenty pisanek, grzechotki i inne,
Muzeum im. J. Malczewskiego
denary krzyżowe z wczesnego średniowiecza z Radomia i regionu (kilka sztuk),
Muzeum im. J. Malczewskiego

D.2. Lokalizacja:
Parter Domu Gąski. Należy tu wygospodarować znaczną przestrzeń w szczególności dla
gablot, które pomieszczą dużą ilość zabytków, stąd ta część ekspozycji powinna
zajmować największe pomieszczenie parteru domu Gąski. Gabloty zintegrowane z
planszami, umieszczonymi bezpośrednio obok.
A.3. Elity społeczne na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną w okresie
wczesnopiastowskim.
Podstawą władzy we wczesnym średniowieczu było wojsko. Wraz z rozwojem
społeczeństwa feudalnego, a w wojsku wzrostem znaczenia ciężkozbrojnej jazdy,
doszło do powstania odrębnej grupy społecznej – rycerstwa. Jej przedstawiciele skupiali
się na służbie wojskowej, wymagającej zaangażowania znacznych środków i czasu,
toteż obowiązek ich utrzymania spadał na pozostałe (niżej położone w hierarchii
społecznej) grupy ludności. System ten – utrzymywanie się z ziemi uprawianej przez
innych, w zamian za obowiązek służby wojskowej – był podstawą społeczeństwa
feudalnego. Zależność wasal-senior występowała na poziomie monarcha-najwyżsi
dostojnicy, ale podobne zależności sięgały niższych warstw rycerstwa. Na zachodzie
Europy, gdzie system feudalny był znacznie rozbudowany, doprowadziło to z czasem
do kryzysu, wyrażającego się formuła „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”.
Na ziemiach polskich podstawą życia społecznego w okresie przepdaństwowym
były rody, stanowiące grupę osób związanych wspólnotą krwi. Cechowały je wspólna
własność ziemi i brak wewnętrznej hierarchii. Już w okresie wczesnopaństwowym
wspólnoty rodowe zastąpiły wspólnoty o charakterze terytorialnym – opola. Dalsza
destrukcja pierwotnych struktur plemiennych i rodowych dokonała się w XI w.,
wskutek rozwoju (wraz z zachodnim modelem administracji państwem) feudalizmu.
Podstawę nowych elit społecznych stanowili potomkowie dawnych wodzów
plemiennych, którzy uznali zwierzchność Piastów i zachowali swój status
(możnowładztwo) oraz przedstawiciele drużyny książęcej – przybocznych oddziałów
wojskowych władcy, stanowiących podporę jego władzy (rycerstwo). Do znacznego
wzmocnienia pozycji tej grupy społecznej doszło w okresie rozbicia dzielnicowego.
Zwłaszcza w Małopolsce – dzielnicy senioralnej – gdzie często to możni decydowali o
obsadzie tronu książęcego.
Ukształtowane ok. XII w. średniowieczne rody rycerskie stanowiły wspólnotę
elity społeczno-majątkowej, zamieszkującej dane terytorium i odwołującej się do
pochodzenia od wspólnego przodka. Wspólnota krwi była jednak często fikcyjna, a
elementem jednoczącym były herby – widoczne oznaki przynależności do rodu
rycerskiego. Symbole te, wywodzące się z dawnych znaków własnościowych,
przekształcone pod wpływem heraldyki zachodniej, stały się – umieszczane na tarczach
– znakami rozpoznawczymi podczas bitew.
Do grona najstarszych rodów, obdarzanych nadaniami ziemskimi w regionie
radomskim należeli Łabędzie. Otrzymali oni znaczne połacie ziemi nad górnym
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biegiem Radomki i źródłami Kamiennej. Już w XII wieku Skrzyńsko (zwane Starym
Skrzynnem) otrzymał od Bolesława Krzywoustego protoplasta rodu – Piotr Włostowic.
Równie stare osadnictwo Odrowążów obejmowało leśne obszary na południowych
krańcach ziemi radomskiej. Należały do nich tereny skupione wokół Odrowąża,
Końskich, Białaczowa, Szydłowca i Chlewisk. Nieco młodsze było osadnictwo
Awdańców, jednego z najpotężniejszych rodów średniowiecznej Polski. Na obrzeżach
Gór Świętokrzyskich, na tzw. Przedgórzu Iłżeckim, pojawili się oni w XIII w. Wioski
ich wciskały się klinem między dobra klasztoru wąchockiego a posiadłości biskupów
krakowskich, położone w okolicach Iłży.
***
Celem ekspozycji jest ukazanie elit okresu wczesnopiastowskiego w kontekście
zachodzących przemian struktury społecznej. XII w. to czas upadku więzi rodowych i
organizacji opolnej, które zanikły w wskutek rozwoju wielkiej własności ziemskiej i
immunitetów. Z dawnych elit plemiennych i wojskowych powstały możnowładztwo i
rycerstwo. Ukazanie tego procesu w regionie możliwe jest w ograniczonym zakresie –
poprzez wyeksponowanie zachowanych zabytków kultury materialnej zamożniejszych
jednostek społeczeństwa wczesnopiastowskiego.
B.3. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.3.1. Plansza (ewentualnie animacja) ukazująca wojowników z okresu państwa
pierwszych Piastów X–XII w. Z planszą zintegrowana gablota prezentujące odnalezione
w wyniku badań archeologicznych militaria z ww. okresu.
B.3.2. Elementy ubioru i wyposażenia wczesnośredniowiecznej elity społecznej.
Zewnętrznymi oznakami wysokiej pozycji społecznej były cenne przedmioty: biżuteria
– zarówno produkcji miejscowej, jak i importy. Cechą wyróżniającą elity były również
symbole nowej wiary, bowiem recepcja chrześcijaństwa przebiegała najwcześniej w
kręgach dworskich, bliskich władcy.

Miecz z Wysokiej (XI-XII w., Muzeum im. J. Malczewskiego

Ekspozycja powinna zawierać znane zabytki pochodzące z wykopalisk rejonu
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Radomki wiązane z elitami społecznymi (cenne
przedmioty, wyróżniające się kunsztem wykonania na tle pozostałych znalezisk).
Elementem wystawy mogą być bogate pochówki z Wysokiej (przedstawiciele elity
dworskiej z XI-XII w.) oraz/lub Cerekwi. Wskazane byłoby również dokonanie w ich
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oparciu
rekonstrukcji
(wizualizacji)
wczesnopiastowskich elit lokalnych.

wyglądu

i

ubioru

przedstawicieli

Z lewej: lunula srebrna, X w. Z prawej: topór żelazny XI w., Muzeum J. Malczewskiego

C.3. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
-

pochówki z Wysokiej (XI-XII w.), Muzeum J. Malczewskiego
miecz z Wysokiej (XI-XII w.), Muzeum J. Malczewskiego
groty włóczni ze Skrzynna (XI-XII w.), kopie lub depozyt, Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w Łodzi
pierścionki z Radomia (X-XI w.), Muzeum J. Malczewskiego
paciorki szklane z folią z Radomia (X-XI w.), Muzeum J. Malczewskiego
nóż żelazny w pochwie skórzanej z brązowym okuciem z Radomia (wczesne
średniowiecze), Muzeum J. Malczewskiego
zausznica srebrna z Woli Bierwieckiej (wczesne średniowiecze – konieczna
ekspertyza), Muzeum J. Malczewskiego
pochówek z Cerekwi z bogatym wyposażeniem (XI w.), Muzeum J. Malczewskiego
kabłączki skroniowe ze srebra i miedzi, XI–XII w. (2–3 sztuki); Instytut Archeologii
i Etnologii PAN w Warszawie, Muzeum im. J. Malczewskiego
pierścionek z zielonego szkła; XII w., depozyt Instytut Archeologii i Etnologii PAN
w Warszawie.
topór żelazny z Radomia; XI w., depozyt Instytut Archeologii i Etnologii PAN w
Warszawie
żelazne groty strzał z Radomia i regionu, Muzeum im. J. Malczewskiego
miecz, włócznia, hełm i tarcza z wczesnego średniowiecza (współczesna
rekonstrukcja na podstawie zasobów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)
pierścionki ze szkła i brązu z Cerekwi (XI w.) oraz Radomia (XI–XII w.), Muzeum
J. Malczewskiego
lunula srebrna, X w., Muzeum im. J. Malczewskiego
brązowe okucie pasa IX–X w., Muzeum im. J. Malczewskiego

D.3. Lokalizacja:
Parter Domu Gąski. Przedstawienie zagadnienia nie wymaga dużej przestrzeni
ekspozycyjnej. Ta część wystawy może być ulokowana w pobliżu ekspozycji
poświęconej zajęciom Słowian (na zasadzie kontrastu). W ten sposób można ukazać
pola, gdzie następowały dynamiczne zmiany oraz takie, gdzie zachowana była ciągłość
– w zakresie form osadnictwa, organizacji życia społecznego, kultury materialnej elit.
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A.4. Początki chrześcijaństwa między Wisłą, Pilicą a Kamienną.
Idee chrześcijaństwa bardzo szybko rozprzestrzeniły się w basenie Morza
Śródziemnego. W III w. wokół Rzymu, Kordoby, Reims, Kartaginy i Efezu istniały
największe skupiska chrześcijan. Dalsze rozprzestrzenianie się wiary chrześcijańskiej
umożliwiło wydanie edyktu mediolańskiego w 313 r., a zwłaszcza ustanowienie w 392
r. tej wiary religią państwową Cesarstwa Rzymskiego.
Zasadniczy wpływ na kształt współczesnej Europy miał jednak fakt, że po
upadku Rzymu (476 r.) chrześcijaństwo przechowało idee grecko-rzymskie. Struktura
terenowa i hierarchiczna kościoła katolickiego wzorowane były na rozwiązaniach
cesarstwa, językiem liturgicznym była łacina, a do prawa kanonicznego włączono wiele
elementów prawa rzymskiego.
Chrystianizacja w V–XI w. objęła powstające w tym czasie organizmy
państwowe ludów napływających do Europy. W 496 r. chrzest przyjęli Frankowie,
następnie Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy (IX w.), Czesi (k. IX w.), Księstwo Kijowskie,
Węgrzy oraz królestwa Normańskie: Dania, Szwecja i Norwegia (X–XI w.). Wyraźna
rywalizacja dwóch ośrodków chrześcijańskiej Europy: Rzymu i Konstantynopola
stworzyła dualistyczny charakter chrześcijaństwa usankcjonowany schizmą w 1054 r.
Granica między prawosławiem, a kościołem katolickim biegła na wschód od ziem
polskich.
Przyjęcie chrztu (w obrządku zachodnim) przez Mieszka I w 966 r. jest
jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego, bowiem włączyło je w
krąg cywilizacji łacińskiej. Już w 968 r. powstało na ziemiach polskich pierwsze
biskupstwo, zaś w 1000 r. nadano Polsce własną organizację diecezjalną. Pierwsze
kościoły na ziemiach polskich powstawały z inspiracji władcy w ośrodkach grodowych
oraz dawnych miejscach kultu pogańskiego. Najwcześniejsze fundacje możnowładcze
wiąże się z XI w., choć ich nasilenie przypada na XII-XIII stulecie.
Przez ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Radomki przechodziła granica
diecezji. Obszar na zachód od Radomia (obejmujący m.in. Opoczno, Żarnów, Końskie,
Sulejów, Odrowąż i Skrzynno) należał pierwotnie do diecezji poznańskiej, zaś ok. 1075
r. przeszedł pod jurysdykcję arcybiskupów gnieźnieńskich. Wschód (z Radomiem i
Sieciechowem) przynależał do diecezji krakowskiej, zaś północna część Zapilcza (widły
Wisły i Pilicy) do diecezji poznańskiej.
Pierwsze kościoły w Świętokrzyskiem powstały w XI w. w Wiślicy,
Opatowie, Starym Korczynie i Stopnicy. Rejon międzyrzecza, słabiej zaludniony, był
pod tym względem nieco zapóźniony. Najwcześniejsze świątynie z tych terenów to
Radom (kościół św. Piotra, na grodzisku zw. Piotrówka), Skrzynno, Żarnów,
Sieciechów. Ważną rolę w chrystianizacji odgrywały zakony. Na omawianym terenie
pierwsze klasztory powstały w wieku XII w Sulejowie (cystersi) i Sieciechowie
(benedyktyni). W okresie tym utworzona została również prepozytura bożogrobców w
Skaryszewie.
Proces chrystianizacji był jednak długotrwały i – zwłaszcza na terenach silnie
zalesionych, jak międzyrzecze Wisły i Pilicy – mógł trwać kilka stuleci. Oznacza to, że
obok enklaw nowej wiary, skupionej wokół centrów polityczno-administracyjnych i
osadniczych występowały tereny, gdzie wciąż kultywowano dawne zwyczaje
pogańskie.
***
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Głównym założeniem tej części ekspozycji jest ukazanie procesu recepcji
chrześcijaństwa na ziemiach między Wisłą, Pilicą i Kamienną. Zagadnienie to wymaga
osadzenia w kontekście chrystianizacji państwa pierwszych Piastów, z uwagi na
równoległe kształtowanie się państwowości polskiej. Problem, poza wyeksponowaniem
zasięgu geograficznego i rozwoju administracyjnego struktur Kościoła (ze wskazaniem
pierwszych zabytków architektury sakralnej w regionie) winien zostać ukazany poprzez
uwypuklenie przemian w obyczajowości i rytuałach miejscowej ludności.
B.4. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.4.1. Mapa Europy (wydruk) ukazująca zasięg chrześcijaństwa we wczesnym
średniowieczu. Różnymi odcieniami oznaczone państwa (tereny), które przyjęły
chrześcijaństwo w kolejnych stuleciach. Na mapie zaznaczone daty chrystianizacji
państw germańskich, normańskich i słowiańskich, najważniejsze biskupstwa, centra
religijne świata chrześcijańskiego (Rzym, Konstantynopol), ważniejsze miejsca
pielgrzymkowe, a także zasięg misji Cyryla i Metodego.
B.4.2. Mapa Polski – multimedialna na dużym ekranie, ukazująca rozwój
chrześcijaństwa na ziemiach polskich (ze szczególnym uwzględnieniem międzyrzecza
Wisły, Pilicy i Kamiennej) w ujęciu czasowym. W formie animacji ukazane ziemie
Polski w granicach X–XII w., na których ukazują się pierwsze kościoły i rozwój
administracji kościelnej (wytyczenie granic). Następnie prezentacja ziem omawianego
regionu, z naniesionymi granicami diecezji (i archidiakonatów) oraz ukazujące się (w
ujęciu czasowym) punkty (znak krzyża) oznaczające miejscowości z pierwszymi
znanymi kościołami i klasztorami w regionie bądź innymi ośrodkami dowodzącymi
istnienia kultu chrześcijańskiego (np. cmentarze).
B.4.3. Pochówki (rytuał pogrzebowy) – konfrontacja grobu pogańskiego i
chrześcijańskiego z XI–XIII w., ukazująca przemiany w obrzędach religijnych oraz
stosunek do zmarłych u obu kultur (zanik ciałopalenia, darów grobowych, pojawienie
symboli religijnych). Dobór pochówków z tego samego (lub zbliżonego) okresu celem
ukazania, iż chrystianizacja była procesem znacznie rozciągniętym w czasie i obrządki
pogańskie występowały we wczesnym średniowieczu równocześnie z chrześcijańskimi.
Rekonstrukcja grobu pogańskiego z Cerekwi (XI w.) w skali 1:1 (alternatywnie
tzw. antywampirycznego z Radomia z XI–XII w.), według stanu z badań
archeologicznych (szkielet wraz z wyposażeniem) oraz za pomocą animacji 3D lub
animacji na ekranie (umieszczonym w takim przypadku tuż obok) – rekonstrukcja
wyglądu w momencie składania do grobu. Analogicznie, w przeciwległej części sali
rekonstrukcja grobu chrześcijańskiego z XII–XIII w. z radomskiego kościoła św.
Wacława.
B.4.4. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa upowszechniała się symbolika nowej religii w
postaci krzyża. Poza oczywistymi miejscami jego eksponowania (świątynie) coraz
częściej pojawiał się na przedmiotach codziennego użytku (np. miecz z Wysokiej), czy
biżuterii. Podstawą ekspozycji najwcześniejsze zabytki związane z kulturą
chrześcijańską umieszczone, m.in.: pierścionki z krzyżem, enkolpion z Piotrówki
(kopia), denary krzyżowe, romańskie detale architektoniczne z motywem krzyża.
B.4.5. Sztuka romańska w regionie – wyeksponowanie detali architektonicznych z
budowli sakralnych regionu. Dodatkowo mapa ukazująca miejscowości regionu, w
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których istnieją budowle romańskie (lub ich pozostałości). Fotografie ww. budowli oraz
makieta (np. druk 3D) kościoła w Żarnowie sprzed XX-wiecznej rozbudowy –
rekonstrukcja pierwotnego, romańskiego kościoła (ewentualnie zespołu klasztornego w
Sulejowie lub Wąchocku).

Z lewej: enkolpion z Piotrówki XI-XIII w., Muzeum J. Malczewskiego. Z prawej: Romański tympanon z
kościoła w Końskich. Źródło: http://1.bp.blogspot.com/-pt9LjGWYEKU/UYYiNr7
fEtI/AAAAAAAAZCE/ ipaejjFoJsU/s640/romanski-tympanon-konskie-0185.jpg

C.4. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
-

enkolpion z Piotrówki (XI–XIII w.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN w
Warszawie
pochówki szkieletowe z Cerekwi (XI w.), Wysokiej (XI–XII w.), Radom
(pochówek „antywampiryczny”), Muzeum J. Malczewskiego
pierścionki z krzyżem (XI w.), Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
(współczesne kopie)
romańskie płyty nagrobne ze Skrzyńska XII–XIII w., (współczesne kopie)
romańskie detale architektoniczne z Chlewisk: cios w kształcie czworoliścia z 2 poł.
XIII w. (współczesne kopie)

D.4. Lokalizacja:
Parter Domu Gąski. Wygospodarowanie stosunkowo niewielkiej sali ekspozycyjnej. W
centralnym jej punkcie, na całej ścianie umieszczona mapa Europy (jako tło), na niej
duży ekran multimedialny z mapą Polski i regionu. Przed mapami, na przezroczystym
postumencie (centralny punkt sali) wyeksponowane zabytki archeologiczne związane
początkami chrześcijaństwa na ziemiach międzyrzecza Wisły, Pilicy i Radomki. Po
lewej i prawej stronie sali (przy ścianach) – rekonstrukcje pochówków (pogańskiego i
chrześcijańskiego). W tle odtwarzana muzyka – chorał gregoriański.
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II. Okres pełnego i późnego średniowiecza (XIII–XV wiek)
Dominującymi wydarzeniami w dziejach trzynastowiecznej Europy były kolejne
krucjaty, a także najazdy Mongołów. Stulecia XIV i XV upłynęły pod znakiem wielkiej
epidemii, zwanej „czarną śmiercią”, wojny stuletniej, kryzysu cesarstwa, kryzysu
papiestwa i związanych z nim ruchów heretyckich. Większość z owych kryzysów
ominęła ziemie polskie (wyjąwszy najazdy tatarskie). W XIII w. ukształtował się tu w
pełni system udzielnych księstw z własnymi liniami dynastii Piastów. Doprowadziło to
do zmian społecznych (przerwanie dawnych więzi rodowych), wykształcenia się
lokalnych elit społeczno-majątkowych oraz utrwalenia podstawowych jednostek
administracji terytorialnych. W drugiej połowie XIII stulecia nasiliły się tendencje
zjednoczeniowe, jednak między władcami dochodziło do ciągłych wojen, a granice
księstw ulegały zmianom. Ostatecznie, ze zmagań wyszedł zwycięsko Władysław
Łokietek, który w 1304–1305 r. opanował Sandomierskie, a następnie resztę kraju (bez
Śląska, Mazowsza i Pomorza).
Modernizację państwa kontynuował Kazimierz Wielki, który ustanowił szereg
grodów, zreformował sądownictwo i administrację. Za jego panowania doszło do
znacznego wzmocnienia władzy centralnej. Proces ten uległ jednak zahamowaniu
wobec braku męskiego następcy tronu. Kolejni królowie w zamian za uznanie swej
władzy musieli czynić koncesje na rzecz zyskującej znaczenie w państwie warstwy
uprzywilejowanej. Stało się to szczególnie widocznym w czasach panowania
Jagiellonów, którzy zarządzali dziedziczną Litwą i Królestwem Polskim, objętym we
władanie w wyniku unii. Wiek XV to okres ukształtowania się w pełni stanu
szlacheckiego w Polsce, a także stulecie ważnych przemian na mapie politycznej
Europy środkowo-wschodniej: kolejne unie polsko-litewskie i wojny z Zakonem
Krzyżackim.
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Tematy prezentowane na wystawie:
A.1. Przynależność administracyjna.
Na przełomie XII i XIII w. dawne okręgi grodowe zastąpione zostały na ziemiach
polskich kasztelaniami. Na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej istniały 4
kasztelanie (Sieciechów, Skrzynno, Radom, Żarnów). Ich naczelnicy (kasztelanowie)
pojawiają się w źródłach niemal w tym samym momencie (XIII w.). Pierwszym
znanym kasztelanem żarnowskim był Chwalibóg (1224), sieciechowskim – Florian
(1229), zaś radomskim – Marek (1230). Nie są znani kasztelanowie skrzyńscy,
kasztelania ta jednak zanikła wcześnie.
Rekonstrukcja granic kasztelanii istniejących w regionie wymaga dalszych
badań. Według P. Kardysia granice kasztelanii radomskiej sięgały ok. 30-35 km od
Radomia i w znacznej mierze pokrywały się z granicami archidiakonatu radomskiego.
Kasztelania sieciechowska zaś obejmowała tereny po obu stronach Wisły. Z ziem w
dorzeczu Wisły i Radomki kasztelanom sieciechowskim podlegały – zdaniem K.
Kurzypa – m.in. Sieciechów i Ryczywół, sięgając na południu po Zwoleń. Wschodnia
granica między kasztelanią skrzyńską a radomską wytyczał w przybliżeniu bieg
Radomki. Trudno natomiast określić przebieg granicy między Skrzynnem a Żarnowem.
Na XIII w. przypadły zacięte walki między książętami piastowskimi o
przynależność północnej części ziemi sandomierskiej. W końcu lat 20. terenami tymi
władała wdowa po Leszku Białym – Grzymisława, która w 1228 r. wystawiła w
Skaryszewie dokument tytułując się ducissa Sandomiriae. Jak sugerują źródła, jej
władza sięgała na lewy brzeg Pilicy. W 1229 r. jednak Konrad Mazowiecki, który
wcześniej przyłączył do swego księstwa ziemię łęczycko-sieradzką, zmusił
Grzymisławę do zrzeczenia się księstwa sandomierskiego. Trzy lata później, podczas
zjazdu 1232 r. niedaleko Skaryszewa, Konrad Mazowiecki uznał rządy Henryka
Brodatego w Krakowie, ponadto książęta mazowieccy zwrócili ziemię sandomierską
Grzymisławie. Na mocy umowy z Henrykiem Brodatym Konrad zatrzymał jednak
terytorium łęczyckie oraz kasztelanie nadpilickie.
W 1239 r. w Przedborzu Konrad Mazowiecki – obłożony klątwą za łamanie
postanowień rozejmowych (m.in. w 1233 r. uwięził Grzymisławę i Henryka Brodatego
w Czersku) – prawdopodobnie zrzekł się roszczeń do księstwa sandomierskiego (a więc
także terytorium radomskiego) na rzecz Bolesława Wstydliwego. Do tego ostatniego
wróciły wówczas terytoria nad Pilicą. Rzeka ta, według S. Zajączkowskiego została w
Przedborzu uznana za granicę między posiadłościami Konrada Mazowieckiego i
Bolesława Wstydliwego. Tym samym do Sandomierskiego przyłączone zostały
kasztelanie: skrzyńska i żarnowska.
Po odzyskaniu władzy w Małopolsce Bolesław Wstydliwy władał obszarami na
prawym brzegu Pilicy, co poświadcza choćby akt z 1262 r. Do jego domeny wchodziły
również okolice Radomia. Zgodnie z umową z 1265 r. po śmierci bezdzietnego
Bolesława Wstydliwego (1279 r.) władzę w księstwach krakowskim i sandomierskim
przejął Leszek Czarny, przez co międzyrzecze znów zostało złączone z ŁęczyckoSieradzkim. Panowanie wspomnianego księcia nękane było jednak konfliktami
wewnętrznymi. Przykładowo w 1282 r. wojewoda sandomierski Janusz wydał księciu
Konradowi II Czerskiemu grody w Sandomierzu i Radomiu. Wprawdzie bunt ten został
szybko stłumiony, ale w 1285 r. wybuchł ponownie.
Po bezpotomnej śmierci Leszka Czarnego na nowo rozgorzały wali o władzę w
Małopolsce. Sytuację wykorzystał Konrad II Czerski, który w 1288 r. zagarnął okręg
sieciechowski. Na pozostałej części Sandomierskiego utrzymał się Władysław
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Łokietek. Po czasowej ekspatriacji za Wacława II, udało mu się powrócić i –
poczynając od Sandomierskiego – zjednoczyć Królestwo Polskie. W 1313-1314 r.
wykupił też Sieciechów z rąk mazowieckich.
Od połowy XIV w. ustrój kasztelański na ziemiach polskich zaczął być
wypierany przez okręgi zwane powiatami (sądowymi i skarbowymi), przy czym zasięg
terytorialny obu jednostek nie zawsze się pokrywał ze sobą. Wyższym szczeblem
administracji były ziemie, skupiające nieraz po kilka powiatów. Ziemie stały się z
czasem okręgami sądownictwa szlacheckiego, które wyewoluowało z dawnych sądów
wiecowych. Wraz z utrwaleniem się funkcji starosty dotychczasowe godności
kasztelana i wojewody zostały zredukowane do roli urzędów ziemskich (z czasem
weszli w skład senatu). Na przestrzeni XIV-XV w. zmniejszona została również sama
liczba kasztelanii.
W XIV w. doszło też do istotnych zmiany administracyjnych w regionie
międzyrzecza. Zgodnie z decyzją Kazimierza Wielkiego w 1359 r. ostatecznie od
Sandomierskiego odpadło Zapilcze, przekazane przez króla księciu mazowieckiemu
Siemowitowi III. Na terenie północnej Sandomierszczyzny zmniejszeniu uległa zaś
liczba kasztelanii. Po kasztelanii skrzyńskiej, która zanikła jeszcze w XII-XIII w.,
przestała być obsadzana kasztelania sieciechowska. Jej ostatnim zarządcą był Pełka z
Rzochowa (1333-1339). U schyłku panowania ostatniego Piasta na polskim tronie w
omawianym regionie wprowadzony został również urząd starościński. Najwcześniej w
źródłach odnotowany został starosta opoczyński, którym w 1368 r. był Sobek z
Wyszkowic. Pierwszy znany starosta radomski – Piotr – pojawia się w 1373 r. W
miejsce kasztelanii sieciechowskiej utworzony został zaś urząd starosty stężyckiego
(pierwszym – Spytko h. Topór ok. 1386 r., nominalnie „sieciechowski”, ale rezydujący
w Stężycy), podlegały mu jednak wyłącznie ziemie zawiślańskie.
Dawne terytorium kasztelanii sieciechowskiej i skrzyńskiej, położone w
granicach rzek Wisły, Pilicy, Kamiennej i Drzewiczki podporządkowano pod Radom.
W 1397 r. doszło zaś do podziału województwa sandomierskiego na powiaty. Na
omawianym obszarze powstały dwa: opoczyński (na zachodzie, ze stolicą w Opocznie)
i radomski (na wschodzie, ze stolicą w Radomiu). Reforma, z oczywistych względów
ominęła Zapilcze, które – jak wspomniano – należało w tym czasie do Mazowsza.
***
Celem ekspozycji jest ukazanie rozmieszczenia głównych grodów (kasztelanii)
na obszarze międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej, nielicznych na tym terenie osad
służebnych, a także zidentyfikowanych do dnia dzisiejszego gródków i grodzisk.
Pograniczny charakter tych ziem, będących w XIII w. terenem rywalizacji pomiędzy
władcami Małopolski i Mazowsza zostanie zilustrowany zasięgiem władztwa Konrada
Mazowieckiego na obszarze międzyrzecza.
B.1. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.1.1. Mapa ukazująca kasztelanie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w
początkach XIII w., na którą zostaną nałożone kolory ukazujące granice pomiędzy
ziemią sandomierską a Mazowszem w pierwszej połowie XIII w. (wymagane
dodatkowe konsultacje z historykami zajmującymi się epoką wczesnego
średniowiecza).
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Kasztelanie oraz inne grody międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w początkach XIII w. Źródło:
opracowanie własne.

D.1. Lokalizacja:
Dom Gąski, piwnica. Płaszczyzna ściany po zejściu ze schodów, wiodących z parteru.
A.2. Osadnictwo wiejskie i miasta regionu – ich mieszkańcy oraz życie
gospodarcze.
Odrodzenie gospodarki towarowo-pieniężnej w Europie, doprowadziło w XII i XIII w.
do rozwoju sieci miejskiej. W Europie Zachodniej obok dawnych, rzymskich ośrodków,
pojawiły się nowo zakładane miasta, kształtował się samorząd miejski, rozwijało się
rzemiosło oraz handel. W tym też czasie ziemie polskie stały się obszarem napływu
rzesz osadników z Europy Zachodniej, niosących z sobą nowe wzorce organizacji wsi i
miast. Nowe normy i wzorce organizacyjne trafiły tu za pośrednictwem kolonistów z
Niemiec, stąd zostały nazwane prawem niemieckim. Na prawie niemieckim osadzano
nowe wsie, otrzymywały je też stare osady. Dzięki kolonistom na ziemiach polskich
upowszechniła się trójpolówka i pojawiły się nowe narzędzia rolnicze.
W XIII stuleciu na ziemiach polskich zaczęto również zakładać miasta
wzorowane na rozwiązaniach urbanistycznych i prawnych realizowanych w Europie
Zachodniej. Sytuowano je zazwyczaj obok dawnych grodów, podgrodzi i osad
targowych. Miasta zakładali monarchowie, instytucje kościelne, możnowładcy, a z
czasem rycerstwo-szlachta. W każdym wypadku niezbędnym warunkiem powstania
ośrodka miejskiego było uzyskani przywileju królewskiego zezwalającego na jego
lokację (założenie). Organizacja przestrzenna miasta wiązała się z wytyczeniem rynku i
wiodących do niego ulic, a prawna z nadaniem mu tzw. prawa niemieckiego,
regulującego organizację i kompetencje władz miejskich, uprawnienia i powinności
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mieszkańców oraz podstawy gospodarki miejskiej (odbywanie targów i jarmarków).
Wraz z zakładaniem miast zaczął się w Polsce kształtować odrębny stan mieszczański,
samorząd miejski, powstawały cechy rzemieślnicze i rozwijał się handel.
Pierwsze ośrodki miejskie na terenie międzyrzecza Wisły i Pilicy powstały już
w XIII w. i wiadomo, że otrzymały prawo miejskie nazywane średzkim, a więc
odmianę prawa niemieckiego, wzorowanego na jego modyfikacjach dokonanych przy
zakładaniu Środy Śląskiej. W XIV–XV w. większość miasta zakładano już na prawie
magdeburskim, gwarantującym większą samorządność, a co za tym idzie większą
atrakcyjność dla nowych osadników (również stare ośrodki przenoszono z prawa
średzkiego na magdeburskie).
Wraz z rozwojem miast narodziły się stowarzyszenia zrzeszającego
rzemieślników określonej specjalności lub kilku pokrewnych specjalności, zwane
cechami rzemieślniczymi. Cechy narodziły w Europie Zachodniej, rozwijając się tam
już na przełomie XI i XII w., a w drugiej połowie XIII w. pojawiły się w Polsce.
Ukształtowane w średniowieczu zasady organizacyjne i cele działalności cechów
przetrwały bez większych zmian przez kilka stuleci. Ich członkami byli samodzielni
rzemieślnicy (mistrzowie cechu), którzy rozporządzali własnymi środkami produkcji,
kształcili uczniów i zatrudniali czeladników (towarzyszy cechowych), którzy byli
pracownikami najemnymi, ale po zdobyciu odpowiednich środków dla założenia
własnego warsztatu i zdania egzaminu mistrzowskiego mogli się usamodzielnić. Celem
działalności cechów była ochrona jego członków przed konkurencją, kontrola
rozmiarów produkcji i norm jakościowych wyrobów, nauka zawodu, wpieranie
materialne swych członków, reprezentowanie ich przed władzami miasta, zaspokajanie
potrzeb duchowych przez organizację bractw religijnych i nabożeństw.
***
Ekspozycja ma na celu ukazanie rozwoju osadnictwa, nowych form uprawy roli,
a zwłaszcza początków sieci miejskiej w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Kamiennej na tle
urbanizacji ziemi polskich w XIII–XV w. przy jednoczesnym wyeksponowaniu miejsca
regionu na szlakach handlowych i rozwoju tutejszego rzemiosła. Podkreślona zostanie
odmienność procesu zasiedlania miast w poszczególnych regionach Polski, gdzie na
Śląsku i Pomorzu znaczącą, a czasami dominująca populację osadników stanowili
przybysze z Zachodu Europy, a w Polsce centralnej, w tym na Mazowszu i ziemi
radomskiej (dominowała tu ludność miejscowa).
B.2. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.2.1. Mapa miast założonych na ziemiach polskich do czasów Kazimierza Wielkiego
(wydruk na kartonie lub rysunek na ścianie z konturowym zaznaczeniem granic
państwa za jego panowania). Przy ważniejszych miastach podane zostaną daty lokacji
(Toruń – 1233; Płock – 1236; Wrocław – 1242; Poznań – 1253; Kraków – 1257;
Gdańsk 1260–1263; Sandomierz – 1286; Warszawa – ok. 1300; Lublin – 1317; Nowy
Radom ok. 1350; Opoczno ok. 1350; Lwów – 1356). Pod mapą zostaną wyjaśnione
pojęcia lokacji i prawa niemieckiego oraz podane jego odmiany: prawo średzkie; prawo
magdeburskie; prawo lubeckie; prawo chełmińskie.
B.2.2. Proces kształtowania się sieci miejskiej w regionie międzyrzecza Wisły, Pilicy i
Kamiennej. Mapa multimedialna (monitor o dużym ekranie) ukazująca lokacje na
przestrzeni stuleci. Obok kopie pergaminowych przywilejów lokacyjnych dla miast
regionu (2–3 przywileje). Należy umożliwić odsłuchanie i odczytanie treści
przywilejów poprzez aplikację na urządzenia mobilne (konieczna kwerenda i wybór
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odpowiednich dokumentów oraz ich tłumaczenie z j. łacińskiego na j. polski i inne
języki).
Mapa multimedialna uwzględni szlaki handlowe, sieć rzeczną oraz kategorie
własnościową dóbr: odrębny kolor, ewentualnie także symbol dla miasta królewskiego
(korona), kościelnego (infuła) oraz szlacheckiego (tarcza herbowa). Prezentacja
obejmować będzie kolejne stulecia: XIII, XIV i XV. Uruchomienie ikony stulecia w
legendzie spowoduje pojawienie się na mapie miast powstałych w danym stuleciu,
kolejne będą dołączać do już wyświetlonych. Interaktywność obejmie także
poszczególne miasta. Po wybraniu danego ośrodka miejskiego (wiązką lasera,
dotykowo) można będzie uzyskać informację o dacie lokacji i przywileju lokacyjnym
(dla kogo wystawiony). Należy przewidzieć również możliwość rozbudowy treści
merytorycznych w przyszłości, np. brzmienie pierwotnej nazwy, wizerunku dawnego
herbu miasta, dane dotyczące jego rozwoju demograficznego i gospodarczego.
Podstawowe treści merytoryczne dla mapy zamieszczono poniżej:
Wiek
XIII

Nazwa miasta
Własność
Lokacja
Skaryszew
kościelna
1264 r.
Stary Radom
królewska
XIII w.
Iłża
kościelna
przed 1294 r.
Warka
królewska
ok. 1284–1321
XIV
Białaczów
szlachecka
XIV w.
Skrzynno
kościelna
przed 1308 r.
Fałków
szlachecka
1340 r.
Opoczno
królewska
ok. 1347–1360
Żarnów
kościelna
przed 1360 r.
Nowy Radom
królewska
1350–1364
Ryczywół
królewska
1333–1370
Sieciechów
kościelna
przed 1370 r.
Solec
królewska
1333–1370
1338–1367
Wyśmierzyce
kościelna
Magnuszew
szlachecka
1377 r.
Odrowąż
szlachecka
1399 r.
XV
Szydłowiec
szlachecka
przed 1401
Jastrząb
kościelna
1412–1427
Klwów
szlachecka
1416 r.
Odrzywół
szlachecka
1418 r.
Łęgonice
kościelna
1420 r.
Sienno
szlachecka
przed 1421 r.
Zwoleń
królewska
1425 r.
Drzewica
szlachecka
1429 r.
Gowarczów
szlachecka
1430 r.
Nieznamierowice
szlachecka
przed 1440 r.
Lubienia
kościelna
1440 r.
Gielniów
szlachecka
1455 r.
Głowaczów
szlachecka
1445 r.
Wierzbica
kościelna
1469 r.
Przytyk
szlachecka
przed 1488 r.
Skrzynno plebańskie
kościelna
XV w.
Błogie
kościelna/szlachecka
koniec XV w.
Źródło; opracowanie własne na podst. Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, red. J.
Wijaczka, Warszawa–Kielce 2004.
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B.2.3. Handel. Wprowadzeniem do ekspozycji mapa regionu ukazująca szlaki
handlowe, przebiegające przez międzyrzecze Wisły i Pilicy w XV w. (wydruk na
kartonie lub rysunek na ścianie, można również wykorzystać w tym celu mapę
multimedialną w ww. monitorze). Głównymi elementami mapy: szlaki lądowe wiodące
z Rusi na Zachód Europy: a) od Janowca przez Zwoleń – Radom, Opoczno, Sulejów; b)
przez Solec – Iłżę, Szydłowiec, Opoczno; c) szlak z południa na północ, od
Sandomierza przez Iłżę, Skaryszew, Radom i jego rozwidlenie na Jedlińsk, Warkę oraz
Kozienice. Należy również oznaczyć dalszy przebieg szlaków (strzałkami z
odpowiednimi kierunkami Wrocław, Poznań, Warszawa itp., główne komory celne i
tranzytowy handel wołami. Opracowanie mapy wymaga badań oraz konsultacji.

Główne trakty i szlaki handlowe międzyrzecza u schyłku XV w. Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowane zostaną przywileje na targi i jarmarki w postaci 2–3 kopii
dokumentów pergaminowych dla miejscowości regionu, z możliwością odsłuchania ich
treści poprzez aplikację na urządzenia mobilne (konieczna kwerenda i wybór
odpowiednich dokumentów oraz ich tłumaczenie z j. łacińskiego na j. polski i inne
języki). Należy również rozważyć umieszczenie tu kiosku multimedialnego, dzięki
któremu można będzie przedstawić więcej przywilejów, odsłuchać ich treść, a w
przypadku osób niesłyszących przeczytać.
Prezentacja monet ze zbiorów muzeum J. Malczewskiego i innych muzeów.
Monety należy ukazać w układzie chronologicznym, w gablotach, a ciekawsze i rzadsze
w pionie, poprzez powiększające szkło (wzorcem może tu być ekspozycja w Muzeum
Okręgowym w Sandomierzu).
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Z lewej: przywilej Kazimierza Wielkiego, wystawiony w Radomiu 30 marca 1349 r., zezwalający
kupcom na swobodne podróżowanie z towarami na Węgry. Źródło: Archiwum Kapituły Katedralnej w
Sandomierzu, Dokumenty pergaminowe, sygn. 8. Z prawej: przywilej Kazimierza Jagiellończyka dla
radomskich kuśnierzy, AGAD w Warszawie, Zbiór Dokumentów pergaminowych, sygn. 3572.

B.2.4. Rzemiosło w miastach regionu – prezentacja warsztatów rzemieślniczych, ich
wyrobów, narzędzi pracy i organizacji cechowych. Wyjaśnione zostanie pojęcie cechu
rzemieślniczego. Krótka definicja cechu oraz przywileje cechowe i zabytki związane z
wytwórczością rzemieślniczą będą ukazane na tle scen rodzajowych z Kodeksu
Balthasara Behema (kartulariusz z pocz. XVI w.) lub innych miniatur i rycin z epoki
(wydruki wielkoformatowe). Dla regionu radomskiego reprezentatywne będą warsztaty:
garbarza, bednarza, piekarza, garncarza, kowala lub szewca (zob. niżej).

Warsztaty garbarza, bednarza i piekarza. Źródło: Kodeks Balthasara Behema, Biblioteka Jagiellońska,
rkps 16, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra, domena publiczna.

Zabytki związane z dawnym wytwórstwem rzemieślniczym, zgromadzone w
Muzeum J. Malczewskiego oraz innych muzeach regionu umożliwiają zaprezentowanie
warsztatu szewca z okresu późnego średniowiecza: ława, stołek, narzędzia i
półfabrykaty – kopie, obok prezentacja oryginalnych narzędzi i wyrobów warsztatu
szewskiego z Radomia.
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Szewc, ryc. z I połowy XV w. Źródło: Wikimedia. Z prawej ekspozycja obuwia z późnego
średniowiecza. Źródło: Muzeum. J. Malczewskiego w Radomiu.

B.2.5. Rolnictwo. Animacja objaśniająca zasadę trójpolówki. Wyświetlana na ziemi lub
blacie między gablotami: przykładowy układ wsi z zaznaczonymi polami jarymi,
ozimymi i ugorem, które w trakcie trwania animacji (zapętlonej) zamieniają się między
sobą miejscami (poprzez schematyczne ukazanie kolejnych prac polowych na
poszczególnych częściach pola: orka, zasiew, zbiory).
Obok ekspozycja narzędzi rolniczych: sierpy, półkoski, osełki, kosze, radło z żelazną
radlicą.

Z lewej: naczynie gliniane. Z prawej: sierp, średniowiecze. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego.

C.2. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
-

-

przywilej lokacyjny miasta Wysokina (Odrzywołu) wystawiony przez Dobrogosta
Czarnego w 1418 r., Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD),
Dokumenty pergaminowe, sygn. 6241 (kopia)
przywilej Władysława Jagiełły dla Solca z 1417 r., nadający miastu prawo
organizacji jarmarków. AGAD, Dokumenty pergaminowe, sygn. 3134 (kopia)
przywilej Kazimierza Wielkiego, wystawiony w Radomiu 30 marca 1349 r.,
zezwalający kupcom na swobodne podróżowanie z towarami na Węgry, Archiwum
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-

-

Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu, Dokumenty pergaminowe, sygn. 8 (kopia
lub depozyt)
przywilej Kazimierza Jagiellończyka dla radomskich kuśnierzy z 1463 r., AGAD,
Zbiór Dokumentów pergaminowych, sygn. 3572 (kopia)
klucze żelazne XIII-XV w. z Radomia i innych stanowisk archeologicznych regionu
(5-10 sztuk), Muzeum J. Malczewskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w
Warszawie
nożyce i noże żelazne z XIV-XV w. z Radomia i innych stanowisk
archeologicznych regionu, Muzeum J. Malczewskiego, Instytut Archeologii i
Etnologii PAN w Warszawie

Nożyce żelazne z XIV-XV w., Muzeum J. Malczewskiego.

-

płytka z inskrypcją i fragment okładziny kościanej z Radomia; XV w., Instytut
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
ceramika z XIII–XV w. (20–30 naczyń równego typu), Muzeum J. Malczewskiego
kafle z Siekluk (20-30 sztuk), depozyt Muzeum Narodowe w Kielcach
denary Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego z Radomia (5 sztuk), Instytut
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
nóż z okresu średniowiecza, Muzeum J. Malczewskiego
półkosek z XIV–XV w., Muzeum J. Malczewskiego
sierpy z okresu średniowiecza, Muzeum J. Malczewskiego
koszyk pleciony z okresu średniowiecza, Muzeum J. Malczewskiego
radło z żelazną radlicą z okresu średniowiecza (kopia)
warsztat szewski i elementy obuwia z okresu średniowiecza (kilka sztuk), Muzeum
J. Malczewskiego
naczynia drewniane z okresu średniowiecza (kilka sztuk), Muzeum J.
Malczewskiego

D.2. Lokalizacja:
Ekspozycja zajmie dwa pomieszczenia w piwnicy domu Gąski, pierwszych w
kolejności zwiedzania (zejścia z parteru). Aranżacja warsztatów rzemieślniczych
możliwa w narożu lub wnękach jednego z pomieszczeń, powstałych w wyniku
przebudowy.
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A.3. Rycerstwo i formowanie się stanu szlacheckiego na ziemiach między Wisłą,
Pilicą a Kamienną.
Na zachodzie Europy już w XI w. rycerstwo tworzyło odrębną grupę z własną etyką,
stylem życia, zwyczajami, techniką wojenną i literaturą. Dopiero ok. XIII w. doszło
jednak do formalno-prawnego wyodrębnienia stanu rycerskiego. Elita społeczeństwa
feudalnego, zyskująca wskutek otrzymywanych przywilejów immunitetowych coraz
silniejszą pozycję majątkową i prawno-polityczną, dążyła do obrony swych interesów
(utrzymania zdobytych uprawnień), co doprowadziło do nadania rycerstwu charakteru
dziedzicznego. W tym samym czasie powstał wzorzec rycerza idealnego, sławionego w
poematach oraz wykształcił się ceremoniał dworski, którego ważnym elementem były
turnieje. Te ostatnie wyewoluowały z okresowych ćwiczeń wojskowych w rodzaj
pokazów i konkursów dworskich.
W XIV–XV w., a zwłaszcza w okresie wojny stuletniej na zachodzie Europy
doszło do dalszych przemian. Pojawienie się wojsk zaciężnych spowodowało spadek
wartości militarnej rycerstwa dziedzicznego. Obrona pozycji majątkowej i politycznej
spowodowała jednak wyodrębnienie stanu uprzywilejowanego – szlachty – opierającej
swą pozycję na posiadanych dobrach ziemskich i udziale w życiu politycznym. W skład
nowej grupy weszła znaczna część dawnych rodzin rycerskich (część uległa
pauperyzacji i deklasacji) oraz ludzie nowi – z awansu społecznego. Na zachodzie,
gdzie system feudalny był bardzo rozwinięty, wyróżniano szlachtę starą (franc. noblesse
d'épée, niem. uradel) oraz szlachtę urzędniczą i rodziny nobilitowane (fanc. noblesse de
robe, niem. Beamtenadel, Briefadel).
Na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego doszło do wzmocnienia
roli rycerstwa kosztem możnowładztwa oraz ukształtowania się więzi rodowych (rodów
heraldycznych). Zasadnicze znaczenie dla wyodrębnienia się uprzywilejowanej grupy
społecznej pod względem prawnym i – w konsekwencji jej zamknięcia – miały
przywileje nadane przez władców odrodzonego Królestwa po śmieci Kazimierza
Wielkiego. Ustępstwa, Ludwika Węgierskiego oraz panujących z dynastii Jagiellonów,
które doprowadziły do powstania stanu szlacheckiego obejmowały m.in. jego
zwolnienie z podatków, nietykalność osobistą i wyłączne prawo posiadania ziemi.
Zwieńczeniem tego procesu była konstytucja Nihil novi przyjęta na sejmie w Radomiu
w 1505 r., która dała podwaliny pod demokrację szlachecką funkcjonującą w
Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w.
Na przełom XV–XVI w. przypada również ukształtowanie się
odprzymiotnikowych nazwisk szlacheckich. W miejsce określeń odmiejscowych np. z
Szydłowca (odpowiednik franc. de Schydloviec i niem. von Shydlovietz), które do XV w.
związane były z aktualnie posiadanymi dobrami zaczęto stosować nazwisk typu
Szydłowiecki, używanych niezależnie od dziedziczenia rodowej miejscowości.
***
Prezentacja ekspozycji ma na celu przedstawienie osadnictwa rycerskiego w
regionie oraz ukazanie (na wybranych przykładach) procesu kształtowania się stanu
szlacheckiego. Szczególnego wyeksponowania w tym kontekście wymagają zabytki
związane z kulturą rycerską w regionie oraz ukazanie ich w kontekście historycznym.
Uwaga: Temat rycerstwo-szlachta przeplata się z zagadnieniami omówionymi wśród
zagadnień politycznych i gospodarczych, przez co niektóre treści ekspozycji mogą być
realizowane łącznie (lub w sąsiedztwie).
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B.3. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.3.1. Mapa (wydruk wielkoformatowy) przedstawiająca rozsiedlenie rodów rycerskich
(szlacheckich) na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej. Spore możliwości
rekonstrukcji osadnictwa rycerskiego w XV w. daje Liber beneficiorum Jana Długosza,
dotyczy to jednak jedynie terytorium diecezji krakowskiej (ziemie między Wisłą,
Kamienną a Radomką). Przedstawienie pełnej i dokładnej struktury własności ziemskiej
w XIV-XV w. wymagałoby szeroko zakrojonych badań. Z uwagi na skąpą bazę
źródłową wskazane jest dokonanie selekcji prezentowanych rodów i przekazanie
informacji o kilku z nich (np. Odrowąże, Łabędzie, Powałowie, Janinowie). Oprócz
mapy ukazującej posiadłości wskazanych rodów możliwe jest przygotowanie aplikacji
na urządzenia mobilne, zawierających dodatkowe informacje o nich (w wersjach
akustycznej i tekstowej, uwzględniających ewentualna niepełnosprawność). Poniżej
proponowane rody i treści informacji:
Odrowążowie. Początków rodu Odrowążów upatruje się w Prędocie Starym,
żyjącym na przełomie XI i XII w. Wywodzili się prawdopodobnie z Krakowskiego, a
posiadłości na terenie Radomskiego mogli otrzymać od Bolesława Krzywoustego w
dobie rywalizacji z Sieciechem, jako nadanie dla wiernego księciu rycerstwa. Wśród
otrzymanych wówczas dóbr znajdowały się m.in. Końskie i Chlewiska, które – jako
osady o nazwach służebnych – należały zapewnie pierwotnie do domeny książęcej.
Centrum dóbr Odrowążów w rejonie rzeki Kamiennej stanowiły Końskie. W
następnych stuleciach z rodu Odrowążów wydzieliły się rodziny szlacheckie, m.in.
Straszów, Szydłowieckich, Chlewickich, Białaczowskich. Część z nich jeszcze w
następnych
stuleciach
dziedziczyła
tutejsze
majątki.
Najznamienitszym
przedstawicielem rodu Odrowążów w średniowieczu był Iwo Odrowąż – kanclerz
księcia Leszka Białego, biskup krakowski, fundator kościołów i klasztorów.
Posiadłości (XV w.)6: Końskie, Białaczów, Szydłowiec, Chlewiska, Ninków, Krawara,
Broniów, Smagów, Wola Pawłowska, Wola Zdowska, Wzdruczów, Skłoby, Wola
Zagrodna, Pogorzałe, Skarżysko, Ciechostowice, Niekłań, Wola Szydłowiecka,
Denków, Koliszowy (Dęba), Grabowa, Janków, Prandocin, Modliszewice, Nieświń,
Kazanów, Gosań, Dzibałtów, Popowo.
Łabędziowie – Duninowie. Protoplastą rodu Łabędziów, posługujących się
przydomniek Dunin, był Piotr Włostowic, wojewoda książąt Bolesława Krzywoustego i
Władysława Wygnańca. Jego potomkowie dzielili się w XIV-XV w. na dwie linie:
piotrkowską i konecką, zwane tak od nazw swych majątków na Kujawach. Obie
dziedziczyły również terytorium Skrzyńskie w powiecie radomskim – odpowiednio
wschodnią (linia piotrkowska) i zachodnią (linia konecka) jego część oraz Skrzyńsko
(po połowie). W następnych stuleciach z rodu Łabędziów wyszło bardzo wiele rodzin,
które dziedziczyły majątki w powiecie radomskim, m.in. Duninowie, DuninBrzezińscy, Dunin-Wąsowiczowe, Dunin-Sulgostowscy, Dunin-Karwiccy.
Posiadłości (XV w.): Skrzynno, Smogorzów, Ruszkowice, Dumajewice, Trzebina,
Krzczonów, Sokolniki, Rusinów, Zawada, Krzesławice, Zborzenna, Borkowice,
Krajów, Goździków, Radostów, Politów, Brzyzgów, Pawłów, Wola Pawłowska, Wola
Załawska.
Powałowie. Protoplastą rodu Powałów był krewny lub powinowaty palatyna
Sieciecha, żyjący na przełomie XI i XII w. komes wrocławski Wojsław, który posiadał
dobra m.in. w Ziemi Sandomierskiej i na Mazowszu. Na przełomie XIV i XV w.
6

Nazwy miejscowości podano według pisowni dzisiejszej, tworząc scenariusz wystawy można przyjąć
opcję nazwa dzisiejsza (w nawiasie dawna – piętnastowieczna).
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kompleks majątkowy leżący na pograniczu małopolsko-mazowieckim był już
rozdrobniony. Wśród dziedziców tutejszych wsi były jednak dwie rodziny o
stosunkowo wysokiej, urzędniczej pozycji: Oltowie z Tarnowa i Powałowie z Taczowa.
Protoplastą tych ostatnich był Świętosław Rzeczywa, który uzyskał przywilej lokacji
Magnuszewa na prawie niemieckim. Pierwszymi znanymi przedstawicielami rodu
dziedziczącymi prócz dóbr mazowieckich także majątki w powiecie radomskim byli
bracia Mikołaj i Stanisław Powałowie, którzy w 1415 r. podzielili się majątkiem.
Pierwszy z nich przejął dobra „radomskie” oraz Zwolę na Mazowszu. Był on
najwybitniejszym przedstawicielem rodu swej epoki, znanym rycerzem i uczestnikiem
bitwy pod Grunwaldem.
Posiadłości (XV w.): Taczów, Wola Taczowska, Klwaty, Gębarzów, Kłoda, Zwola,
Łękawica, Przydworzyce, Trzebień, Cychry, Magnuszew, Wola Magnuszewska,
Osiemborów, Grzybów, Wilczkowice, Chmielów, Gruszczyn.
Janinowie. Dawne osadnictwo rodu Janinów rozciągało się na południe od rzeki
Kamiennej, obejmowało jednak też kilka wsi w powiecie radomskim. W XIV w. doszło
do podziału majątku tego rodu, co doprowadziło do wyodrębnienia się kilku rodzin
szlacheckich, a wśród nich dziedziczących dobra w powiecie radomskim
Podlodowskich. Głównym gniazdem rodziny stało się miasteczko Przytyk, wokół
którego koncentrowały się jej majątki. Już w XV w. przedstawiciele rodu posiadali
wysoką pozycję w regionie, np. kasztelan radomski Jan Podlodowski.
Posiadłości (XV w.): Kaszów, Wola Kaszowska, Suków, Wola Sukowska, Przytyk,
Gulin Kaszowski, Piaseczno.

Przykład mapy z posiadłościami rycerskiego rodu Powałów, opracowanie własne. Miejscowości należące
do Powałów oznaczono na czerwono, jednakże ostateczne przedstawienie tematu należy pozostawić do
decyzji plastyka (miejscowości powinny być bardziej czytelne, można je oznaczyć np. herbem rodu).
Źródło: opracowanie własne.

90

B.3.2. Herby. Ukształtowane na ziemiach polskich w XIII w., a rozpowszechnione w
XIV w. herby stanowiły atrybut szlachty. Pierwotnie stanowiące znaki rozpoznawcze
rycerstwa na polu bitwy z czasem stały się znakami uwierzytelniającymi (pieczęcie)
oraz własnościowymi i prestiżowymi (strój, uzbrojenie, budowle sakralne i rezydencje).
W odróżnieniu od państw zachodnich w Polsce jednym herbem pieczętowało się kilkakilkanaście rodzin, tzw. rodów heraldycznych (nie połączonych więzami krwi, a jedynie
wspólnotą herbu).
Ozdobą ekspozycji może być fryz heraldyczny okalający salę wystawową,
przedstawiający herby wybranych rodów (np. przedstawionych na mapie B.3.1.)
związanych z regionem. Dodatkowo, na ekranie multimedialnym (kiosk multimedialny)
lub urządzeniu mobilnym można przygotować aplikację zawierającą krótkie omówienie
elementów herbu, herbów prezentowanych na fryzie, wraz z listą rodzin nimi się
pieczętujących, a związanych z regionem oraz wyjęte z literatury legendy heraldyczne.
B.3.3. Grody i gródki rycerskie. Siedziby rodów rycerskich, ze względu na toczące się
na ziemiach międzyrzecza wojny między książętami dzielnicowymi oraz istniejące
jeszcze w początkach XVI w. ryzyko najazdów tatarskich musiały posiadać walory
obronne. W większości przypadków były to obiekty drewniane (czasem w formie
wieży), usytuowane na sztucznych lub naturalnych kopcach (nierzadko wykorzystując
wcześniejsze założenia), umocnione wałami drewniano-ziemnymi i fosą. Na
omawianym terenie badania archeologiczne potwierdziły obecność siedzib rycerskich
następujących rodów: Łabędziów (Krajów, 2 poł. XIII w. i Dębiny, 2 poł. XV w.),
Nabramów (Gniazdków, XIII/XIV w.), Brochwiczów (Goszczewice, XIV-XV w. i
Potkanna, XIV w.), Abdanków (Kowala Stępocina, XIII/XIV w.), Rawiczów (Oleksów,
1. – XIV w., 2. dwór obronny – XV w.), Dębnów (Sienno, k. XV w.), Odrowążów
(Szydłowiec, XV w.), Powałów (Taczów, XIII/XIV-XV w.), Janinów (Zameczek, XV
w.) i Doliwów (Błotnica, XIII w., Kiełbów, XIII-XIV w. i Gózd, XIV w.).
Elementem ekspozycji może być mapa przedstawiająca położenie wskazanych
obiektów wraz z informacjami o rodach nimi władającymi, można je przedstawić
również na mapie B.3.1. Dodatkowo fragment palisady lub wału obronnego i model
wybranego grodu rycerskiego (z Gniazdkowa, oprac. Z. Lechowicz) – animacja i
makieta 3D w odpowiedniej skali (dostosowanej do skali tego typu modeli na całej
wystawie).

Z lewej: Rekonstrukcja gródka w Gniazdkowie, oprac. Z. Lechowicz. Źródło: Radomskie. Alfabet
wykopalisk, Radom 1994. Z prawej: Fryz z herbem rycerskim, zamek w Szydłowcu. Źródło: fot. autorów
opracowania.
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B.3.4. Zabytki ruchome kultury rycerskiej w regionie. Wyeksponowanie materialnych
śladów po rodach rycerskich zamieszkujących w XIII–XV w. międzyrzecze Wisły,
Pilicy i Radomki. Przede wszystkim zabytki pozyskane w trakcie wykopalisk
archeologicznych na stanowiskach w regionie.
Poszczególne zabytki prezentowane na wystawie mogą stanowić pretekst do
omówienia tła ważniejszych wydarzeń politycznych średniowiecza i dodatkowo zostać
zilustrowane rycinami z epoki oraz mapami. Np. płyta nagrobna z radomskiego kościoła
św. Wacława ukazana na tle innych tego typu zabytków z terenu kraju oraz
umieszczona w kontekście wypraw krzyżowych. Elementy uzbrojenia i oporządzenia
rycerskiego: zachowane fragmenty zbroi, miecz topór, strzemiona, wędzidło, podkowy
– na tle rysunku sylwetki rycerza i konia (w skali 1:1). Obok zachowanych
przedmiotów można umieścić ich współczesne rekonstrukcje dostępne dla
zwiedzających. Całość może być wstępem do omówienia wojen i ważniejszych bitew
prezentowanego okresu. Alternatywnie poszczególne elementy uzbrojenia ukazać
można w grupach (np. miecze, topory, itp.) i omówić ich rozwój (przemiany) na
przestrzeni średniowiecza.
B.3.5. Obyczaje rycerskie. Osobnym, a istotnym elementem kultury rycerskiej było
życie dworskie. W okresie średniowiecza wykształcił się wzorzec rycerza idealnego, a
codzienność elit przepełniona została rozbudowanym ceremoniałem.
Na ekspozycji zaprezentować należy, np. w pomieszczeniu zaaranżowanym na
hipotetyczne wnętrze dworskie z XV w.: stroje dworskie (kobiece i męskie) –
rekonstrukcja na podstawie znanych rycin i płaskorzeźb z epoki, po konsultacjach po
opracowaniu przez specjalistów. Na ekranie można odtwarzać filmy prezentujące tańce
dworskie w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych. W tle odtwarzana muzyka dworska z
XV w. (m.in. świeckie utwory Mikołaja z Radomia). Osobno zaprezentować można
turnieje rycerskie: film z pokazem pojedynków turniejowych w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych.
C.3. Wykaz zabytków i kopii zabytków:
-

płyta nagrobna rycerza – krzyżowca z kościoła św. Wacława w Radomiu (kopia)
ostrogi z Radomia (średniowiecze), Muzeum J. Malczewskiego

Ostrogi, okres średniowiecza. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego

-

podkowy (średniowiecze), Muzeum J. Malczewskiego
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-

miecz z rz. Pilicy (XIV-XV w.), Muzeum K. Pułaskiego w Warce (depozyt lub
kopia)
topór żelazny z Radomia XV–XVI w., Instytut Archeologii i Etnologii PAN w
Warszawie, depozyt
żelazne groty bełtów z Radomia, XIV-XV w., Instytut Archeologii i Etnologii PAN
w Warszawie, depozyt
narzędzie kościane do strugania brzechw strzał łuku(?) z Radomia; XIII–XIV w.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, depozyt
żelazne noże bojowe z Radomia (2 sztuki), XIV–XV w., Instytut Archeologii
i Etnologii PAN w Warszawie, depozyt
fragment nitowanej kolczugi z Radomia XIV–XV w., Instytut Archeologii
i Etnologii PAN w Warszawie, depozyt
stroje dworskie z XV w., męski i kobiecy (kopie)
fragmenty ozdób, paciorki, kabłączki, np. z Przybyszewa, Muzeum
J. Malczewskiego

Kabłączek skroniowy i paciorek szklany z Przybyszewa, średniowiecze, Muzeum J. Malczewskiego

D.3. Lokalizacja:
Piwnice Domu Gąski, w miarę możliwości dwa pomieszczenia. Wstępem do wystawy
powinny być mapy. Sama sala ekspozycyjna może zostać zaaranżowana np. na salę
dworską z XV w. Ekspozycja powinna sąsiadować bezpośrednio z częścią wystawy
poświęconą wydarzeniom politycznym średniowiecza.

A.4. Udział rycerzy ziemi radomskiej w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim
1409–14117.
W 1401 r. doszło do podpisania aktu unii polsko-litewskiej w Wilnie, a następnie w
Radomiu. Wzmocnione w ten sposób państwa przeciwstawiły się ekspansji krzyżackiej
nad Bałtykiem, doprowadzający do wybuchu wojny, której efektem stało się złamanie
potęgi zakonu na polach Grunwaldu. Bitwa grunwaldzka uznawana jest za jedną z
największych batalii w średniowiecznej Europie i jedną z najważniejszych w dziejach
Polski i Litwy.
***
Niektórzy przedstawicie rodów rycerskich zamieszkujących ziemie między Wisłą
a Pilicą odegrali znaczącą rolę w konfliktach zbrojnych toczonych przez Królestwo
7

Temat ściśle powiązany z punktem B.3.4 i może stanowić jeden z jego elementów.
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Polskie w XV w., zasłynęli także na turniejach całej Europy. Szczególnie chwalebnie
zapisali się na kartach historii podczas wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim, toczonej
w latach 1409–1411. Celem tej części ekspozycji będzie przedstawienie sylwetek kilku
z nich oraz ich dokonań podczas przełomowego konfliktu, stoczonego przez państwo
polsko-litewskie z Zakonem Krzyżackim.
B.4. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.4.1. Plansza przedstawiająca piętnastowieczny most łyżwowy oraz informację o jego
powstaniu pod Kozienicami (na planszy można również przedstawić sylwetkę
rzemieślnika pracującego przy moście wg. rzeźby, która powstała w Kozienicach):

Most łyżwowy, rycina z XVI w. i współczesny rysunek ukazujący przeprawę rycerstwa polskiego w 1410
r. pod Czerwińskiem. Źródło: https://www.nasztomaszow. pl/aktualnosci/przez-pilice-na-grunwald

Do planszy należy dołączyć opis mostu łyżwowego zbudowanego pod
Kozienicami z wykorzystaniem wzmianki z Roczników Jana Długosza. 30 listopada
1409 r. odbyła się w Brześciu narada wojenna, na której ułożono zasadniczy plan
strategiczny wyprawy przeciwko Krzyżakom. Jak odnotował historyk i kronikarz Jan
Długosz, na naradzie tej król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold:
Uchwalili ...postawić most na łyżwach, jakiego nigdy pierwej nie widziano. Budowę
tego mostu król Władysław zlecił Dobrogostowi Czarnemu z Odrzywołu, staroście
Radomskiemu, szlachcicowi herbu Nałęcz. Robotą zaś około rzeczonego mostu trudnił
się w Kozienicach nakładem królewskim a w wielkiej tajemnicy biegły w swem
rzemiośle mistrz Jarosław i całą zimę pracowano nad jego wykończeniem.
Most łyżwowy był cudem średniowiecznej techniki. Zbudowano go z
powtarzalnych elementów umożliwiających szybki montaż konstrukcji. Według ustaleń
naukowców miał około 500 m długości i był oparty na 150–200 szkutach, czyli
łodziach. W 1410 r. elementy mostu spławiono w dół Wisły pod Czerwińsk, ustawiono
poprzecznie do koryta rzeki, złączono łańcuchami, a następnie pokryto pomostem.
Dzięki temu rycerstwo polskie maszerujące na Państwo Zakonu Krzyżackiego
przeprawiło się szybko i bezpiecznie przez Wisłę. Następnie most rozebrano i
spławiono do Płocka. Skorzystały z niego powracające z kampanii wojska we wrześniu
tego roku, przeprawiając się po nim przez Wisłę nieopodal Ciechocinka. Podobne
mosty stosowano jeszcze wielokrotnie podczas późniejszych wojen z krzyżakami.
B.4.2. Ekspozycja kopii dwóch mieczy z pierwszej połowy XV w. na tle mapy
przedstawiającej trasę spławienia mostu spod Kozienic do Czerwińska, trasę pochodu
polskiego rycerstwa i miejsce bitwy pod Grunwaldem z datą 15 lipca 1410 (według
wzoru zastosowanego w Muzeum Mazowieckie w Płocku, jednakże z inną treścią
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mapy). Możliwe również wzbogacenie aranżacji przez zamieszczenie figurek
przedstawiających pochód na pole bitwy kopii rycerskiej oraz sceny bitewne (zob.
niżej)

Figury konne – kopia rycerska udająca się komunikiem na grunwaldzkie pole bitwy. (fot. M. Żak).
Źródło: http://bronibarwa.org.pl/krzysztof-czarnecki-qprzedstawienie-wojskq

B.4.3. Kopia płytowej zbroi rycerskiej z XV w. (wg. kopi z Muzeum Wojska Polskiego
lub Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy). Powiązanie z regionem zostanie
podkreślone przez tarczę bojową z wizerunkiem herbu Łabędź, używanego m.in. przez
uczestnika z bitwy grunwaldzkiej Mszczuja ze Skrzynna. Dodatkowym elementem
uzupełniającym mogą być kopie zaczepnej broni drzewcowej z XV w.
B.4.4. Kiosk multimedialny prezentujący sylwetki słynnych uczestników bitwy
grunwaldzkiej z regionu: herb, imię rycerza, po wybraniu informacje podane poniżej w
wersji tekstowej z możliwością pobrania aplikacji audio (dla niesłyszących tekst),
mapka z lokalizacją dóbr ziemskich. Proponowane sylwetki rycerzy i treść informacji o
ich dokonaniach:
Dobrogost Czarny z Wysokina (dziś Odrzywołu) herbu Nałęcz (zm. ok. 1420).
Podczas przygotowań do zbrojnej rozprawy z Zakonem Krzyżackim król Władysław
Jagiełło powierzył staroście radomskiemu Dobrogostowi Czarnemu nadzór nad
przygotowaniem mostu łyżwowego, który miał posłużyć do przeprawy rycerstwa
polskiego przez Wisłę. Budowano go w ścisłej tajemnicy Kozienicach, wykorzystując
drewno z okolicznych lasów starostwa radomskiego. Prace rozpoczęto zapewne w
grudniu 1409 r., przy budowie pracowało ok. 2 tysięcy ludzi, a w styczniu i lutym 1410
r. mógł je obserwować sam Władysław Jagiełło, który przyjechał wówczas do Kozienic
i Jedlni. Wiadomo, że Dobrogost Czarny z Wysokina uczestniczył w bitwie
grunwaldzkiej, lecz żadnych innych szczegółów na ten temat nie znamy. Natomiast
most wykorzystano ponownie 25 września 1410 r., do przejścia powracających spod
Malborka oddziałów polskich przez Wisłę koło Przepustu w ziemi dobrzyńskiej.
Dobrogost Czarny był właścicielem kilku wsi położonych nad Drzewiczką:
Kamienia, Kłonnej, Studzianny i Wysokina. W Wysokinie ok. 1413 r. zbudował
drewniany kościół, a w 1418 r. otrzymał od Jagiełły przywilej na założenie miasta na
przyległym do niej obszarze. Nowo lokowane miasteczko otrzymało prawo niemieckie,
łaźnię i przywileje na organizowanie jarmarków, a wkrótce zaczęto je nazywać
Odrzywołem.
Mikołaj Powała z Taczowa, herbu Ogończyk (zm. 1451). Jest jednym z
bohaterów „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, ale także postacią upamiętnioną w historii.
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Urodził się prawdopodobnie w Taczowie pod Radomiem, a po raz pierwszy pojawia się
w źródłach w 1410 r. jako rycerz walczący pod Grunwaldem. Był wówczas tzw.
przedchorągiewnym, w pierwszym szeregu królewskiej chorągwi przybocznej, co
dowodzi, iż zaliczano do grona doświadczonych i cenionych rycerzy (nawet jego pątlik
tj. ozdobna siatka podtrzymująca długie włosy, był powszechnie znany wśród rycerzy).
Doświadczenie bojowe Powały potwierdzają jednak kolejne wzmianki zawarte w
Rocznikach Jana Długosza, wyróżniające go wśród uczestników kawaleryjskiej bitwy z
Krzyżakami pod Koronowem (10 października 1410), gdzie „zasłynął wieloma
ranami”. W 1412 r. Mikołaj Powała z Taczowa znalazł się w orszaku Władysława
Jagiełły, który wyruszył do węgierskiej Budy, na zjazd z cesarzem Zygmuntem
Luksemburczykiem. Wziął tam udział w turnieju urządzonym przez cesarza, a zarazem
króla Węgier, walcząc z rycerzami z całej Europy, ramię w ramię z Zawiszą Czarnym z
Garbowa, Dobiesławem z Oleśnicy, Mszczujem ze Skrzynna. Z racji posiadania
pewnych dóbr na Mazowszu, Mikołaj Powała służył także książętom mazowieckim. W
1444 r. objął nawet z ich ramienia stanowisko naczelnego wodza wojsk mazowieckich
podczas konfliktu z Litwinami, którzy wtargnęli nad środkową Wisłę.
Od 1426 r. występował Mikołaj Powała z tytułem stolnika sandomierskiego, a
w 1439 r. otrzymał urząd podkomorzego sandomierskiego. Posiadał: Taczów,
Taczowską Wolę i Klwatkę Szlachecką koło Radomia, Trojanów w ziemi stężyckiej
oraz części Zwoli, Trzebienia, Magnuszewa, Woli Magnuszewskiej i Łękawicy na
Mazowszu. W 1424 r. na prośbę Mikołaja z Taczowa książę czerski Janusz I
potwierdził przywilej lokacyjny miasta Magnuszewa z prawem do targów i jarmarków.
Mszczuj z Wielkiego Skrzynna herbu Łabędź (zm. 1446). Mszczuj (Mściwoj)
z Wielkiego Skrzynna (Skrzyńska), pochodził z odłamu rodu Łabędziów,
zamieszkujących się okolice Skrzyńska. U progu wielkiej wojny z Zakonem
Krzyżackim musiał cieszyć się już opinią doświadczonego wojownika, bowiem 15 lipca
1410 r. pod Grunwaldem stanął do bitwy w pierwszym szeregu trzeciej chorągwi
nadwornej, wśród wielu najznamienitszych rycerzy z Małopolski. Wielu historyków z
udziałem Mszczuja w batalii grunwaldzkiej wiąże okoliczności śmierci Ulryka von
Jungingen, bowiem to właśnie rycerz ze Skrzyńska „doniósł królowi, że wielki mistrz
poległ i na dowód jego śmierci pokazał królowi pełen świętych relikwii złoty pektorał,
który sługa wspomnianego Mszczuja, imieniem Jurga, zdarł z zabitego”. Dzięki owemu
giermkowi Jurdze odnaleziono ciało wielkiego mistrza zakonu i przystroiwszy godnie
odesłano na rozkaz królewski do Malborka. Na podstawie tej wzmianki, można
przypuszczać, że Mszczuj przyczynił się znacząco do zwycięstwa w boju nad wielkim
mistrzem, tym bardziej, że dopuszczono go jak się zdaje do podziału łupów po
poległym. Jan Długosz pisał, że płaszcz z czarnym krzyżem, okrywający zbroję
wielkiego mistrza trafił do kościoła w Kijach, w ziemi sandomierskiej, a była to
świątynia fundacji Piotra Włostowica, uznawanego za protoplastę rodu Łabędziów.
W październiku 1410 r. Mszczuj z Wielkiego Skrzynna odznaczył się w
kawaleryjskiej bitwie pod Koronowem, gdzie ponownie rozgromiono Krzyżaków. Dwa
lata później zasłynął podczas turnieju rycerskiego w stolicy Węgier – Budzie,
zorganizowanego z okazji zjazdu Władysława Jagiełły z Zygmuntem
Luksemburczykiem. Okazał się jednym z najsprawniejszych zawodników spośród stu
rycerzy z całej Europy, jacy stanęli wówczas w szranki. Być może w podziękowaniu za
szczęście, jakie towarzyszyło mu w służbie rycerskiej odbył Mszczuj w tym samym
roku pielgrzymkę do Composteli. Uczestniczył potem w wojnach na północnowschodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego, był też dworzaninem królowej
Zofii Holszańskiej. W nagrodę za swe zasługi Mszczuj z Wielkiego Skrzynna otrzymał
od króla Władysława III starostwo opoczyńskie wraz z okolicznymi wioskami. Był
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dziedzicem obszernych włości w Sandomierskiem, Krakowskiem, Radomskiem, tu też
znajdowała się jego rezydencja, którą był najprawdopodobniej zamek w Damujowicach.
Za swe gniazdo rodowe uznawał Skrzyńsko, które posiadał do spółki z krewniakami.
Dobiesław z Oleśnicy vel Sienna herbu Dębno (zm. 1440). Dobiesław
pochodził z rodu Oleśnickich pieczętujących się herbem Dębno, wywodzącego się z
ziemi sandomierskiej. Swe umiejętności rycerskie zaprezentował po raz pierwszy w
1404 r. na turnieju rycerskim w Toruniu, zorganizowanym z okazji spotkania Konrada
von Jungingen z Władysławem Jagiełłą, zmuszając wszystkich przeciwników do
ustąpienia z pola. 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem Dobiesław walczył na czele
rodowej chorągwi rycerskiej sformowanej przez ród Oleśnickich, noszącej na swym
sztandarze biały krzyż. Gdy w ostatniej fazie bitwy, przed szeregami polskimi pojawił
się odwodowy hufiec krzyżacki dowodzony przez samego wielkiego mistrza,
Dobiesław z podniesioną kopią sam jeden ruszył ku nieprzyjacielowi przeprowadzając
rozpoznanie nadciągających oddziałów, Według jednej z hipotez mógł nawet zetrzeć się
kopią z samym Ulrykiem von Jungingen, ale bez powodzenia. Po bitwie grunwaldzkiej
Dobiesław uczestniczył w oblężeniu Malborka, gdzie zdołał wedrzeć się przez wyłom
w murach na teren podzamcza, ale nie otrzymał stosownego wsparcia ze strony innych
rycerzy. Malborka nie zdobyto, a wrześniu 1410 r., podczas oblężenia Radzynia
Dobiesławawi wraz z kilkoma towarzyszami rozbił bramę zamku odnosząc ranę od
pocisku armatniego.
Po wojnie z krzyżakami Dobiesław nie porzucił rycerskiego rzemiosła. Z pasją
uczestniczył w licznych turniejach rycerskich, walcząc z rycerzami z całej Europy.
Dopiero w latach dwudziestych XV w. osiadł w swych dobrach położonych głównie we
wschodniej części powiatu radomskiego. Wtedy właśnie lokował miasteczko Sienno
budując w nim klasztor i kościół paulinów. W prezbiterium tego kościoła zachowała się
podniszczona tablica z piaskowca przedstawiająca Dobiesława oraz jego żonę
Katarzynę z Goraja. Jego synowie i wnukowie przyjęli nazwisko Sienieński od nazwy
miasteczka lokowanego przez Dobiesława.
C.4. Zabytki i kopie zabytków:
-

dwa miecze z pierwszej połowy XV w. (kopie), Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie
płytowa zbroja rycerska z XV w. (wg. kopii z Muzeum Wojsk Lądowych w
Bydgoszczy).
kopia tarczy rycerskiej z herbem Łabędź, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
kopia bombardy z XV w. (zob. zbiory z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

D. 4. Lokalizacja:
Piwnica Domu Gąski, pomieszczenie przeznaczone na temat poświęcony rycerstwu, w
bezpośrednim sąsiedztwie gabloty B.3.4 – zabytki ruchome kultury rycerskiej w
regionie.

A.5. Najważniejsze wydarzenia polityczne w regionie.
System sprawowania władzy we wczesnośredniowiecznej Europie wymagał od władcy
nieustannego podróżowania po prowincjach państwa (stąd określenie rex ambulans,
czyli „król podróżujący”). Zmuszała go do tego konieczność kontrolowania
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urzędników, podejmowania wielu decyzji dotyczących prowincji na ich obszarze,
przemieszczania dworu w celu jego łatwiejszego utrzymania ludzi w oparci o zapasy
nagromadzone w różnych ośrodkach. Podobny system upowszechnił się w piastowskiej
Polsce, jednakże utrzymał się w niej znacznie dłużej, niż na zachodzie Europy. Po
wygaśnięciu Piastów, wszyscy władcy z dynastii Jagiellońskiej musieli podróżować
pomiędzy stołecznym Krakowem a stołecznym Wilnem, zarządzając państwami,
którymi rządzili. Radom leżał wówczas w centrum Królestwa Polskiego, na jednym z
ważniejszych szlaków komunikacyjnych, stąd stał się jednym z ważniejszych etapów na
trasie monarszych podróży. Stosunkowo duże miasto z królewskim zamkiem stwarzało
możliwość odpoczynku, pomieszczenia licznego orszaku towarzyszącego królowi i jego
rodzinie, a okoliczne lasy zachęcały do polowania – ulubionej rozrywki ówczesnych
elit. Równie chętnie, monarchowie zatrzymywali się w innych dobrach królewskich
regionu, m.in. Jedlni i Kozienicach.
***
W Radomiu i innych miejscowościach regionu, rozgrywały się nierzadko ważne
wydarzenia polityczne, wpływające na losy kraju, a nawet ówczesnej Europy. Władcy
wydawali tu akty państwowe i przywileje przygotowywane przez towarzyszącą im
kancelarię, debatowali z dostojnikami nad ważnymi kwestiami państwowymi oraz
przyjmowali zagraniczne poselstwa. Celem ekspozycji będzie ukazanie szlaku podróży
monarchów przez międzyrzecze Wisły i Pilicy oraz prezentacja trzech kluczowych
wydarzeń politycznych, które miały tu miejsce: zatwierdzenia unii z Litwą w Radomiu
w 1401 r., nadania przywileju nietykalności osobistej szlachcie w Jedlni w 1430 r. i
uchwalenia konstytucji Nihil novi w Radomiu w 1505 r.
B.5. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.5.1. Ekran LCD o dużej powierzchni. Prezentacja tras podróży poszczególnych
monarchów przez ziemie między Wisła, Pilicą i Kamienną: Kazimierza Wielkiego,
Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra
Jagiellończyka (pomimo, iż panowanie Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta
wykracza poza tą część chronologiczną wystawy, należy ich również uwzględnić na
mapie, zarówno we względu na wywodzenie się z dynastii Jagiellonów, jak i ze
względów technicznych). Brak źródeł uniemożliwia odtworzenie tras podróży
monarchów panujących przed Kazimierzem Wielkim, z podróży Władysława
Warneńczyka można ewentualnie zrezygnować, bowiem z racji młodego wieku i
regencji podejmował je rzadko, a monarchowie elekcyjni to już epoka króla rządzącego
w oparciu o rezydencję.
Zagadnienie zostanie zaprezentowane na wielkoformatowym ekranie LCD,
który może zostać powiązany łączami i oprogramowaniem z kioskiem multimedialnym,
stojącym obok. Podstawą ekranu LCD powinna być mapa regionu z zaznaczoną siecią
rzeczną, głównymi miejscowościami, ewentualnie szatą leśną. Ekran kiosku
multimedialnego umożliwi wybór opcji prezentowania: a) król (po wyborze monarchy
w rogu ekranu głównego LCD pojawia się jego portret wg. J. Matejki oraz rozwijają się
daty roczne; b) rok podróży (po wybraniu daty rocznej pojawia się trasa podróży
monarchy w postaci strzałki wiodącej przez trakty regionu z miejscowościami, w
których się zatrzymywał). Istnieje również możliwość opracowania w przyszłości opcji
wpisania miejscowości, po której to czynności może pojawić się na ekranie imię
monarchy, który w niej przebywał z poświadczoną datą pobytu. W tle muzyka dworska,
jak w punkcie B.3.5.
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Podstawą opracowania programu będą itineraria polskich monarchów:
Gąsiorowski A., Itinerarium Kazimierza Wielkiego. Materiały 1333–1370, „Roczniki
Historyczne”, R. 64, 1998; Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły
1386–1434, Warszawa 1972; Rutkowska G., Itinerarium króla Kazimierza
Jagiellończyka 1440–1492, Warszawa 2014; Papée F., Jan Olbracht, Kraków 1999, s.
214–232; Sochaniewicz K., Itinerarium króla polskiego Aleksandra (29 listopada
1510–19 sierpnia 1506), „Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii
Umiejętności”, t. 27, 1922, nr 5; Gąsiorowski A., Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów,
„Studia Historyczne”, R. 16, 1973.
Przy okazji prezentacji podróży możliwe będzie nawiązanie do nazwy jednej z
kamienic muzealnych – „Domu Esterki”. Tradycja wiąże romans króla Kazimierza
Wielkiego z Esterką z kilkunastoma polskimi miejscowościami: Bochotnicą,
Czchowem, Kazimierzem Dolnym, Niepołomicami, Opocznem, Przedborzem,
Radomiem, Rzeszowem, Sandomierzem, Skawiną, Stopnicą, Wiślicą, krakowskim
Kazimierzem i Łobzowem. Można zaprezentować owe miasta na niewielkiej mapie z
reprodukcją portretu króla i Esterki wg. W. Gersona.

Z lewej: W. Gerson, Kazimierz Wielki i Esterka. Źródło: http://www.opoczno.pl/strona-24-Legendy.html
Z prawej: pieczęć majestatyczna króla Władysława Jagiełły, Źródło: Archiwum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

B.5.2. Unia wileńsko-radomska. 11 marca 1401 r. w Radomiu zatwierdzono zasady
ustalone w Wilnie, na jakich miał się opierać związek między Koroną Polską i Wielkim
Księstwem Litewskim. Litwa posiadała odtąd odrębnego władcę w osobie wielkiego
księcia Witolda, jednak po jego śmierci władza w państwie litewskim miała powrócić
do króla. Władysław Jagiełło zachował zwierzchność nad Litwą i Witoldem oraz tytuł
najwyższego księcia, z kolei książę Witold przyrzekał wierność królowi i Koronie
Polskiej. Obecnie, historycy są zdania, że dopiero w Wilnie i Radomiu zawarto
pierwszą unię polsko-litewską. Wcześniejsze ustalenia z Krewa (1385) nie dotyczyły
partnerskiego związku między państwami, lecz warunków, na jakich Litwa ma zostać
inkorporowana do Polski.
Ubogi zasób źródeł i zabytków z tego okresu umożliwia jedynie prezentację
herbów Polski i Litwy z tego okresu, kopii pieczęci majestatycznej Władysława
Jagiełły, pergaminowego aktu unii oraz fragmentu jego tekstu (w wersji pisanej i
aplikacji do odsłuchania). Tekst unii Wg przekładu B. Chmielowskiej, w: Dzieło
Jadwigi i Jagiełły, w sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związku z Polską, oprac. W.
Biliński, Warszawa 1989, s. 241–242.
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B.5.3. Przywilej jedlneńsko-krakowski 1430 r. Wydany 5 marca 1430 roku w
podradomskiej Jedlni (potwierdzony w 1433 r. w Krakowie) przywilej był jednym z
najważniejszych aktów w dziejach polskiego prawodawstwa. Potwierdzał szlachcie i
duchowieństwu nabyte wcześniej prawa, ale przyznawał też nowe, w tym tak istotne jak
nietykalność osobistą bez uprzedniego wyroku sądowego. W zamian obecni dygnitarze
zobowiązali się wybrać na tron polski po śmierci monarchy jednego z jego synów.

Z lewej, przywilej Jedlneński z 14130 r. Źródło: K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej
(1370–1506), Kraków 1999, s. 131. Z prawej, Obraz z Livre de chasse (Księgi łowów) –
średniowiecznego traktatu łowieckiego z 1387–1389 r. Źródło: http://blog.spy-optic.pl/od-instynktu-powysublimowane-hobby-historia-polskiego-myslistwa

Ekspozycja winna zawierać objaśnienie pojęcia przywileju, kopię przywileju
jedlneńsko-krakowskiego, Fragment tekstu przywileju (w wersji pisanej i aplikacji do
odsłuchania) należy zaczerpnąć z: J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa
Polskiego, ks. 11 (1409–1430), przeł. J. Mrukówna, s. 289–294. Tłem powinna być
informacja o królewskim dworze myśliwskim w Jedlni, objaśnienie pojęcia regale
myśliwskie, kości zwierząt łownych z wykopalisk w regionie, trofea myśliwskie, kopię
broni z epoki, używanej do polowań (oszczep, łuk, kusza, sieć), na tle kopii ilustracji z
epoki. Przy rekonstrukcji broni myśliwskiej konieczna konsultacja ze specjalistą.
B.5.4. Sejm radomski 1505 r. i konstytucja Nihil novi. Najsłynniejszym dziełem sejmu
radomskiego, obradującego od 30 marca do 31 maja 1505 r. była bez wątpienia
konstytucja Nihil novi, uznana za fundament demokracji szlacheckiej w Polsce. Król nie
mógł stanowić i zmieniać odtąd żadnych praw bez wspólnej zgody z senatem oraz izbą
poselską. W ten sposób zakończył się proces formowania dwuizbowego sejmu walnego,
zapoczątkowany u schyłku poprzedniego stulecia, a państwo z monarchii
arystokratycznej (oligarchicznej), jakim było w czasach pierwszych Jagiellonów,
przekształciło się w nowożytną monarchię parlamentarną. Za drugą pod względem
ważności uchwałę sejmu radomskiego uznaje się zlecenie kodyfikacji prawa polskiego,
która przybrała formę słynnego Statutu Jana Łaskiego, liczącego prawie 1000 kart, a
zawierającego wszystkie dotychczasowe dekrety królewskie, konstytucje sejmowe i
traktaty międzynarodowe.
Tłem dla ekspozycji wizerunek sejmu radomskiego ze Statutów Łaskiego oraz
strona tegoż dzieła, zawierająca początek konstytucji uchwalonych w 1505 r. Możliwe
jest również zamówienie kopii Statutu Łaskiego z AGAD i wyeksponowanie w gablocie
na tle ryciny ukazującej obrady sejmu.
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Król Aleksander Jagiellończyk i Jan Łaski na Sejmie w Radomiu w 1505 r. Źródło: Statut Łaskiego
(Kraków 1506), AGAD, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, sygn. 5632. Konstytucja Nihil novi, kopia
strony z drukowanego Statutu Łaskiego, Źródło: Biblioteka Jagiellońska, Cim 8002, k. 66-67.

Obok słuchawki i fragment tekstu konstytucji sejmu radomskiego 1505 r. (w
wersji pisanej i aplikacji do odsłuchania): Tekst można zaczerpnąć z wydawnictwa
Dekrety króla Aleksandra na sejmie radomskim w roku 1505, w: Konstytucje wieczyste
sejmu radomskiego 1505 roku, oprac. W. Uruszczak, Radom 2005, s. XXXI.
C.5. Zabytki i kopie zabytków:
- pieczęć majestatyczna króla Władysława Jagiełły, lata 1388-1431, kopia, oryginał w
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
- kopia aktu unii wileńsko-radomskiej, AGAD, Dokumenty pergaminowe, sygn. 8418
- kopia przywileju jdlneńsko-krakowskiego, AGAD, Dokumenty pergaminowe
- broń używana w XV w. do polowań: łuk, oszczep, kusza – kopie, wg. eksponatów i
rekonstrukcji z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
- grot włóczni z XIV-XV w., Muzeum J. Malczewskiego
- kości i poroża zwierzyny łownej z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w
regionie, Muzeum J. Malczewskiego
- Statut Łaskiego, Kraków 1506, kopia, oryginał AGAD, Zbiór Dokumentów
Pergaminowych, sygn. 5632.

Grot włóczni z XIV-XV w., Muzeum J. Malczewskiego.

D.5. Lokalizacja:
Piwnice Domu Gąski. Ekspozycja umieszczona bezpośrednio przy temacie
poświęconym rycerstwu-szlachcie, nie wymaga odrębnej sali, może zostać
potraktowana jako przejście do tematyki związanej z Kościołem.
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A.6. Kościół na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XIII–XV wieku.
Średniowiecze upłynęło pod znakiem dominacji Kościoła, który organizował
wiele dziedzin życia społecznego oraz wywarł ogromny wpływ na rozwój nauki i
sztuki. Kościołem targały jednak różne niepokoje: w XIII w. upadła idea krucjat, w XIV
w. doszło do uzależnienia papiestwa od królów francuskich (tzw. niewola awiniońska).
Sekta albigensów na południu Francji, a zwłaszcza rozwój husytyzmu w Czechach i na
Morawach zwiastowały pojawienie się reformacji. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania,
z którymi hierarchowie kościoła mierzyli się na soborach w Konstancji i Bazylei, był
wzrost znaczenia inkwizycji. Z drugiej jednak strony XV w. to początki humanizmu i
zeświecczenie przedstawicieli kościoła.
W XIII w. i XIV w. na ziemiach polskich ukształtowała się sieć parafialna.
Kościół katolicki odegrał znaczącą rolę w zjednoczeniu państwa po okresie rozbicia
dzielnicowego, a zasługi na tym polu położył zwłaszcza arcybiskup gnieźnieński Jakub
Świnka. Z tendencjami zjednoczeniowymi w XIII-XIV w. wiąże się również
upowszechnienie kultu św. Stanisława. Z kolei XIV i XV w. to czasy chrystianizacji
Litwy i wojny z Zakonem Krzyżackim. W 1364 r. założony został pierwszy na ziemiach
Polski uniwersytet – Akademia Krakowska. Jednocześnie rozwijała się sieć szkół
parafialnych. Za panowania Kazimierza Wielkiego i jego następców powstał również
szereg budowli, przede wszystkim kościołów wzniesionych w stylu gotyckim.
W okresie XIII-XV w. na ziemiach międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej nie
doszło do istotniejszych wydarzeń związanych z dziejami Kościoła. Postępował rozwój
sieci parafialnej, która w końcu XV w. uległa praktycznie nasyceniu (w XVI-XVIII w.
w powiecie radomskim erygowano zaledwie kilka nowych parafii). Rozwijała się sztuka
(architektura gotycka) oraz szkolnictwo parafialne. W okresie tym działał również
wybitny kompozytor wielogłosowej muzyki kościelnej – Mikołaj z Radomia,
przebywający najprawdopodobniej w stołecznym Krakowie.
Z regionem międzyrzecza związane są dwie wybitne indywidualności tego
okresu: biskup krakowski Zbigniew kardynał Oleśnicki – bardziej polityk (a nawet
żołnierz), aniżeli duszpasterz, zarządzający (z racji piastowanej godności) majątkami
nad Kamienną (m.in. rezydencją w Iłży). Druga to królewicz Kazimierz Jagiellończyk,
który przez kilka lat zarządzał Królestwem z Radomia jako namiestnik swego ojca, a
zmarł w młodym wieku w aurze świętości (później kanonizowany).
***
Celem ekspozycji jest ukazanie rozwoju sieci parafialnej i roli Kościoła
katolickiego w życiu średniowiecznych mieszkańców międzyrzecza. Okres XIII-XV w.
to dominacja w sztuce gotyku, a jednocześnie (w końcowym okresie epoki) narodziny
humanizmu. Omawiana część wystawy winna się zatem skupiać na znaczeniu kościoła
katolickiego dla rozwoju sztuki i nauki (rozumianej jako upowszechnianie wiedzy) w
regionie.
B.6. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.6.1. Mapa (rozwój sieci parafialnej). Mapa statyczna – wydruk w dużym formacie
umieszczony na ścianie, przedstawiająca rozwój sieci parafialnej w XIII-XV w. w
rejonie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej (z ukazaniem kilku kościołów
powstałych w XII w). Wobec tego, iż dokładne raty roczne erekcji świątyń należą w
tym okresie do rzadkości, należy operować stuleciami, używając do ich oznaczenia
odmiennych kolorów.
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B.6.2. Szkoła parafialna. Rozwój szkolnictwa parafialnego w regionie wymaga
ukazania mapy (łącznie z B.5.1.) prezentującej miejscowości, w których w XIV-XV w.
odnotowano występowanie tego typu placówek (Radom, Iłża, Skrzynno, Skaryszew,
Zwoleń, Klwów, Białaczów, Drzewica, Opoczno, Ryczywół, Sieciechów, Sienno,
Solec, Żarnów, Wierzbica). Dominującym elementem ekspozycji winna być jednak
rekonstrukcja wnętrza szkółki parafialnej: krzesło i pulpit nauczyciela z pergaminem i
gęsim piórem, otwarty inkunabuł lub rękopis z XV w., stołki do siedzenia dla uczniów,
tabliczki woskowe do pisania dla uczniów i drewniane rylce. Za pomocą filmu lub
animacji (odtwarzanych w tle) można stworzyć wrażenie trwającej lekcji, która
toczyłaby się w tle programu zwiedzania. Tak zainscenizowana przestrzeń może być
ponadto miejscem prowadzenia lekcji muzealnych np. z kaligrafii.

Tabliczka do nauki pisania z XV w., Źródło: http://staremiastoelblag-mah.blogspot.com/2012/03/
tabliczki-woskowe.html

Dodatkowym elementem ekspozycji może być kalendarz z oznaczonymi
świętami kościelnymi (jeden z przedmiotów nauczanych w średniowiecznych szkołach
parafialnych). Kalendarz pozwalałby m.in. zrozumieć, w jaki sposób kalendarz
liturgiczny wyznaczał rytm pracy ówczesnych ludzi – konieczna kwerenda w
średniowiecznych księgach z radomskich klasztorów i bibliotek parafialnych regionu,
przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu.
B.6.3. Sztuka gotycka. Realizacja zagadnienia wymaga wyeksponowania zachowanych
detali architektonicznych zebranych (w formie kopii) ze świątyń regionu, które będą
obrazowały charakterystyczne cechy stylu (m.in. tablica fundacyjna z kościoła w
Siennie, kopia chrzcielnicy gotyckiej, portal gotycki). Możliwe odtworzenie fragmentu
sklepienia oraz ukazanie wątków ceglanych. Elementem ekspozycji powinna być
również mapa multimedialna przedstawiająca rozmieszczenie zachowanych do dziś
świątyń gotyckich w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Kamiennej (z uwzględnieniem
świątyń przekształconych w późniejszym okresie).
W osobnym miejscu można zaprezentować rekonstrukcję wybranej świątyni
gotyckiej z regionu, sprzed licznych przekształceń, wydobywającą pierwotne cechy
stylowe (w postaci makiety lub animacji 3D). Konieczne badania i konsultacje z
historykiem architektury.
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Tablica fundacyjna Dobiesława z Oleśnicy z kościoła w Siennie, pocz. XV w., Źródło: D. Kupisz, Rody
szlacheckie ziemi radomskiej, Radom, 2009.

B.6.4. Mikołaj z Radomia. Postać wywodzącego się z ziemi radomskiej
najwybitniejszego polskiego kompozytora tworzącego muzykę wielogłosową należy
ukazać przez pryzmat jego twórczości. Za pomocą multimedialnego pulpitu, ukrytego w
obudowie XV-wiecznego klawicymbału zwiedzający winien mieć możliwość
odtworzenia dzieł Mikołaja z Radomia. W tle można umieścić drzeworytowe
wyobrażenia muzyków oraz odpowiednio powiększone kopie zachowanych w zbiorach
krakowskich rękopiśmiennych zapisów nutowych utworów Mikołaja z Radomia.

Zapis nutowy jednego z utworów Mikołaja z Radomia. Źródło: http:// www.muzykotekaszkolna.pl/1511wiedza/1522-kompozytorzy/164-do-xvi-wieku/1098-mikolaj-z-radomia-przelom-xiv-i-xv-wieku

C.6. Wykaz zabytków:
-

tablica fundacyjna kościoła w Siennie (poł. XV w.), kopia
chrzcielnica gotycka z herbami szlacheckimi z kościoła we Wrzosie lub Kościoła
p.w. św. Trójcy w Białobrzegach, kopia
portal gotycki z kościoła w Szydłowcu (kopia)
biblia z 1487 r. z dawnych zbiorów oo. Bernardynów radomskich, Biblioteka
Diecezjalna w Sandomierzu, kopia lub depozyt
średniowieczna rękopiśmienna księga liturgiczna, w skórzanej oprawie z
mosiężnymi okuciami Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, kopia lub depozyt
(konieczna specjalistyczna ekspertyza i datowanie)
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-

-

rękopiśmienne zapisy nutowe dzieł Mikołaja z Radomia z XV w. (kopie), Biblioteka
Narodowa, Ms. III.8054, ok. 1440. Rękopis dostępny on-line.
dyptyki tabliczek woskowych do pisania wraz z rylcami z XV w., drewno, wosk,
(5–6 sztuk, kopie wg. największych zbiorów zachowanych w Archiwum
Państwowym w Toruniu, lub Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu)
rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła w Chlewiskach, ok. 1430 r. (kopia)
gotycka figurka Chrystusa na osiołku z Szydłowca, obecnie Muzeum Narodowe w
Krakowie (kopia)
gotycka figurka Matki Boskiej z Bramy Iłżeckiej w Radomiu, depozyt lub kopia
element gotyckiego ołtarza-poliptyku z kościoła w Szydłowcu (kopia)

Z lewej, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła w Chlewiskach, ok. 1430. Źródło: D.
Słomińska-Paprocka, Powiat szydłowiecki województwa mazowieckiego, Szydłowiec 2009. Z prawej,
gotycka chrzcielnica, kościół parafialny we Wrzosie. Źródło: D. Kupisz, Rody szlacheckie ziemi
radomskiej, Radom, 2009.

D.6. Lokalizacja:
Piwnice Domu Gąski. W przedsionku lub niewielkiej sali ekspozycyjnej umieszczone
mapy stanowiące wprowadzenie do zagadnienia. Zasadnicza część ekspozycji – spora
sala zaaranżowana na wnętrze szkoły parafialnej. Kolejne, mniejsze pomieszczenie
przeznaczone na omówienie zagadnień związanych ze sztuką, gdzie będzie odtwarzana
muzyka Mikołaja z Radomia.
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III. Okres wczesnonowożytny (XVI–XVIII wiek)
Okres wczesnonowożytny to czasy znaczących przemian w dziejach Europy,
zapoczątkowanych wielkimi odkryciami geograficznymi (za jedną z cezur uznaje się
rok 1492). Związana z nimi rewolucja cen doprowadziła do dualizmu gospodarczego i
ugruntowania się na wchód od Łaby gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. W XVI
stuleciu doszło też do reformacji, która podzieliła społeczeństwa europejskie pod
względem wyznaniowym, doprowadziła do reformy kościoła, kontrreformacji i wojen
religijnych. Również stulecie XVII nazwano wiekiem wojen, a jednym z ich efektów
stała się budowa scentralizowanych monarchii absolutystycznych i zmiana układu sił na
arenie międzynarodowej. Utrata mocarstwowej pozycji przez Hiszpanię i Turcję,
umożliwiła wysunięcie się na czoło Francji, Anglii, a w stuleciu XVIII dołączyły do
nich Rosja, Prusy i Austria. W dziejach kultury i sztuki trzy stulecia odpowiadają trzem
wielkim prądom i stylom: renesansowi, barokowi i oświeceniowi z klasycyzmem. Za
symboliczny koniec okresu wczesnonowożytnego w Europie uznaje się zaś wybuch
rewolucji francuskiej w 1789 r.
Czasy wczesnonowożytne w dziejach Polski, to epoka przypadająca na rządy
panowaniem ostatnich Jagiellonów (1506–1572), po których panowali królowie
elekcyjni. Ważnymi cezurami są tu: rok 1569, w którym państwo przekształciło się w
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, rok 1648 – początek długotrwałego kryzysu
wewnętrznego i upadku znaczenia międzynarodowego, a wreszcie trzeci rozbiór w roku
1795 zamykający dzieje państwa w tym okresie.
W omawianym okresie Rzeczpospolita była krajem przede wszystkim
rolniczym, eksportującym zboże na zachód Europy. Poza kilkoma wyjątkami,
większość polskich miast to ośrodki średniej wielkości i małe, zaspokajające potrzeby
rynku lokalnego. Tym niemniej i w tych ośrodkach rozwijało się rzemiosło, a pod
koniec epoki zaczęły powstawać pierwsze manufaktury. W odróżnieniu od zachodu
Europy w państwie polski-litewskim rozwijał się system demokracji szlacheckiej z
silnymi instytucjami uprzywilejowanego stanu. Ziem polskich nie ominęła wszakże
reformacja, a także liczne wojny, które w XVII i początkach XVIII stulecia przetoczyły
się przez cały kraj.
Wszelkie procesy społeczne, gospodarcze i polityczne, zachodzące w kraju,
oddziaływały także na region międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej. Powstawały tu i
upadały zbory protestanckie, w okresie wojen ze Szwecją pojawiały się obce wojska, a
przedstawiciele miejscowej szlachty niejednokrotnie odgrywali ważna rolę w
wydarzeniach politycznych. Większość tego obszaru należała administracyjnie i
kulturowo do Małopolski, a tzw. Zapilcze do Mazowsza.
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Tematy prezentowane na wystawie:
A.1. Przynależność administracyjna i przemiany osadnicze.
Na przestrzeni XVI–XVIII w. nie doszło już do istotniejszych zmian w zakresie
administracji na obszarach Korony. Następowały pewne przesunięcia granic (zwłaszcza
w momentach przełomowych, np. inkorporacji Mazowsza, unii z Litwą, czy w wyniku
rozbiorów). W XVI w. ukształtował się również system demokracji szlacheckiej z
sejmem i sejmikami szlacheckimi oraz sądownictwem (Trybunał Koronny i Litewski).
Na kształt administracji międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej nie wpłynęła
reorganizacja województwa sandomierskiego w 1465 r. (zmniejszenie liczby powiatów
z 10 do 8) oraz 1474 r. (wydzielenie województwa lubelskiego z ziem zawiślańskich).
Jeśli zaś chodzi o Zapilcze, to do końca I ćwierci XVI w. wchodziło w skład Księstwa
Mazowieckiego i dopiero po wygaśnięciu tamtejszej linii Piastów w 1526 r. zostało
inkorporowane do Korony. Ziemiom tym nadano wówczas ramy administracyjne
analogiczne do reszty kraju, zgodnie z którymi tereny między Pilicą a województwem
sandomierskim znalazły się w powiecie wareckim, wraz z którym stanowiły część ziemi
czerskiej.
Na obszarze stanowiącym podstawę terytorialną wystawy nie doszło w XVI–
XVIII w. zmian administracyjnych, wyjąwszy odłączenie od powiatu radomskiego
ziemi stężyckiej w 1568 r. Reformie terytorialnej uległo natomiast za panowania
Stanisława Augusta sądownictwo ziemskie województwa sandomierskiego. W miejsce
dwóch ziem: sandomierskiej (pow. sandomierski, wiślicki i pilzneński) i radomskiej
(pow. radomski, opoczyński i chęciński) wprowadzono trzy ziemie. Ściślej mówiąc, z
ziemi radomskiej (która od 1793 r. obejmowała jedynie pow. radomski) wydzielono
ziemię chęcińską (pow. chęciński i opoczyński).
Same granice jednostek administracyjnych nie uległy jednak zmianom i można
je opisać w sposób następujący: wschodnią granicę powiatu radomskiego (i
jednocześnie województwa sandomierskiego) stanowiła Wisła. Na południu wyznaczała
ją w przybliżeniu Kamienna, choć w okolicach Bałtowa, Ćmielowa, Kunowa obiegała
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od koryta rzeki bardziej na północ. Przed Odrowążem granica skręcała na północnyzachód zostawiając poza powiatem Gowarczów, Gielniów i Drzewicę. Dalej biegła
korytem Drzewiczki, aż do Pilicy. Ta ostatnia rzeka wytyczała jedynie niewielki
odcinek granicy powiatu, w okolicach Nowego Miasta, dalej granica została
poprowadzona w przybliżeniu równoleżnikowo na wschód (na południe od
Wyśmierzyc, Jasionnej, a na północ od Błotnicy i Gorynia), aż do koryta Radomki.
Następnie wraz z biegiem Radomki dochodziła do Wisły w okolicach Ryczywołu.
Zachodnia granica powiatu radomskiego była jednocześnie wschodnią granicą
opoczyńskiego. Granice północną i zachodnią tego ostatniego wyznaczała Pilica (z
drobnymi odstępstwami na południe w okolicach Inowłodza oraz na wschód w
okolicach Sulejowa). Na południu przebieg granicy wytyczał w przybliżeniu bieg rzek
Błotnicy, Czarnej (obejmując jednak Miedzieżę) by następnie skręcać na południe przed
Lipą (zostawiając Radoszyce poza powiatem) i dochodzić równoleżnikowo wraz z jej
biegiem do Pilicy (na północ od Przedborza).
Południowa i wschodnia granica powiatu wareckiego była tożsama z granicami
powiatu radomskiego. Granicę północno wschodnią wytyczała zaś Wisła. Pilica
wytyczała granicę powiatu wareckiego jedynie w części (do Biejkowa). Tereny na
północ od tej rzeki, zamknięte w przybliżeniu liniami Biejkowa-Boglewice-Konary
pozostają jednak poza naszym zainteresowaniem.
***
Ekspozycja będzie przedstawiała zarówno granice podziałów administracyjnych,
przebiegających przez tereny międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej, jak też rozwój
osadnictwa na tym terenie. Ten ostatni aspekt zostania ukazany przede wszystkim
poprzez lokację nowych ośrodków miejskich, stanowiących najczęściej zaplecze i
centrum targowe dla klucza wsi oraz folwarków (folwarki oraz ludność wiejska, została
przedstawiona przy omówieniu stanu szlacheckiego).

Źródło: opracowanie własne.
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B.1. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.1.1. Mapa ukazująca podział administracyjny terenów międzyrzecza (wydruk
wielkoformatowy), a także miasta założone w XVI–XVIII w., na tle ośrodków
średniowiecznych. Mapa uwzględni szlaki handlowe, sieć rzeczną oraz kategorie
własnościową dóbr: odrębny kolor, ewentualnie także symbol dla miasta królewskiego
(korona), kościelnego (infuła) oraz szlacheckiego (tarcza herbowa). Dawne miasta
zostaną odznaczone jednolitym symbolem koła i nazwą bez daty założenia. Poniżej
chronologia lokacji miast w XVI–XVIII w. na obszarze międzyrzecza Wisły, Pilicy i
Kamiennej:
Wiek
XVI

Nazwa miasta
Własność
Lokacja
Jedlińsk
szlachecka
1530
Janowiec
szlachecka
1537
Odechów
szlachecka
1537
Białobrzegi
szlachecka
1540
Ciepielów
szlachecka
1548
Kozienice
królewska
1549–1550
Kazanów
szlachecka
1566
Lipsko
szlachecka
1589
Mirów
szlachecka/duchowna
1592
XVII
Grabowiec
szlachecka
1601
Wierzbnik
kościelna
1624
Gniewoszów
szlachecka
1693
XVIII
Przysucha
szlachecka
1710
Granica
szlachecka
1735
Końskie
szlachecka
1748
Wolanów
szlachecka
1773
Zygmuntów
szlachecka
1775
Źródło: opracowanie własne na podst. Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, red. J.
Wijaczka, Warszawa–Kielce 2004

B.1.2. Prezentacja kopii 2–3 przywilejów królewskich dla miast regionu oraz kopii
najstarszych zachowanych do naszych czasów, osiemnastowiecznych planów ośrodków
miejskich (Kozienice, Skaryszew). W gablocie kilkanaście lub więcej woskowych
odcisków pieczęci miejskich z miast regionu i epoki XVI–XVIII w., np. Radomia, Iłży,
Drzewicy, Jastrzębia, Ryczywołu, Skaryszewa. Ilustracje i wykaz odcisków pieczęci,
zawartych w Zbiorze Wittyga (Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie) wymienia H.
Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002. Obok
odcisków woskowych można przedstawić kilka barwnych herbów miast (niektóre nie
weszły do użytku) z przywilejów lokacyjnych (Gniewoszowa, Klwowa).
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Z lewej, herb Klwowa z przywileju wystawionego w 1747 r., ZGAD, Zbiór Dokumentów papierowych,
sygn. 1885. Z prawej: rekonstrukcja woskowych odcisków pieczęci z Małopolski. Źródło: H. Seroka, j.w.

C.1. Zabytki i kopie zabytków:
-

-

przywilej Mikołaja Oleśnickiego dla mieszczan Lipska z 1613 r., określający ich
prawa i obowiązki, AGAD, Dokumenty pergaminowe, sygn. 6346
kopia przywileju Augusta III z 1754 r. potwierdzającego wcześniejsze przywileje
dla Przysuchy, z barwnym wizerunkiem herbu, AGAD, Dokumenty pergaminowe,
sygn. 4288
herb Granicy (Gniewoszowa) z przywileju Augusta III, wydanego w 1735 r.,
potwierdzającego lokację miasta, AGAD, Księgi Kanclerskie 59, III, s. 60
herb Klwowa z przywileju relokacji, AGAD, Zbiór Dokumentów papierowych,
sygn. 1885.
odciski woskowe 15–20 pieczęci miejskich (kopie wg. Zbioru Wittyga, Biblioteka
XX Czartoryskich w Krakowie)
projekt odbudowy Kozienic po pożarze, 1782 r., Instytut Sztuki PAN w Warszawie
plan Skaryszewa z 1762 r., Biblioteka Narodowa Warszawie, Oddział w Nieborowie

D.1. Lokalizacja:
Piwnica domu Esterki, pierwsze pomieszczenie w kolejności zwiedzania w tej
kamienicy. Temat nie wymaga odrębnego pomieszczenia lecz dużej płaszczyzny na
przedstawienie mapy regionu z zaznaczonymi miastami. Mapę można zamieścić w
formie wydruku na kartonie lub rysunku na ścianie, obok na dole pozostałe elementy
wystawy. Ekspozycję można łączyć z kolejnym tematem.

A.2. Praca i życie codzienne w miastach regionu.
W XVI w. to okres największego rozkwitu miast w Polsce w czasach
przedrozbiorowych. Wzrost znaczenia handlu międzynarodowego oddziaływał również
na rynek wewnętrzny, pobudzając rozwój gospodarki. Przedstawiciele stanu
szlacheckiego zakładali nowe ośrodki miejskie, zabiegali też dla swych miast o
przywileje pobudzające rozwój handlu i rzemiosła. Podobny proces można
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zaobserwować na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy, gdzie niemal wszystkie miasta,
powstałe w XVI i kolejnych stuleciach założono w dobrach szlacheckich. Rozwijało się
rzemiosło, w większości miast powstawały cechy, a przez lądowe szlaki przepędzano na
zachód europy stada wołów ze wschodnich terenów kraju. Tu także, początek kryzysu
gospodarki miejskiej wiązał się z wojnami, które ogarnęły Rzeczypospolitą w połowie
XVII w. Powolny proces odrodzenia gospodarczego na ziemiach polskich rozpoczął a
połowie XVIII w. Był on widoczny także w regionie, gdzie za Stanisława Augusta
Poniatowskiego powstało wiele manufaktur szlacheckich i królewskich, zazwyczaj w
małych ośrodkach miejskich. Dynamiki nabrało również hutnictwo w tzw. Staropolskim
Okręgu Przemysłowym, gdzie w drugiej połowie XVIII w., w dobrach szlacheckich
wzniesiono kilka wielkich pieców.
***
Celem ekspozycji jest prezentacja wybranych dziedzin produkcji rzemieślniczej w
miastach regionu, w szczególności garncarstwa, z którego zasłynęła wówczas Iłża.
Ukazane zostaną także inne wyroby, m.in. warsztatów kowalskich, a także znaczenie
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, rozwijającego się na południu regionu i
pierwsze, powstające na obszarze międzyrzecza manufaktury.
B. 2. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.2.1. Model ratusza, jako siedziby ówczesnych władz miejskich, zaprezentowany obok
ww. planów miast. Doskonałym przykładem jest tu renesansowy ratusz w Szydłowcu, a
uzupełnieniem modelu może być akwarela Z. Vogla ukazujące ten obiekt w 1795 r.
można też podjąć próbę odtworzenia wyglądu ratusza w Iłży (konieczne badania i
konsultacje, badani archeologiczne prowadził dr Z. Lechowicz).

Ratusz w Szydłowcu, akwarela Z. Vogla 1795. Źródło: Muzeum Architektury we Wrocławiu.
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B.2.2. Rynek miasta i mieszczanie. Elementem tej części ekspozycji może być też
rysunek K. Hoppena przedstawiający ratusz i rynek Radomia z charakterystycznymi dla
XVIII w. drewnianymi domami i studnią, lub opisana wyżej akwarela Z. Vogla. Obok
należy zaprezentować system doprowadzania wody do studni w oparciu o ostatnie
odkrycia na radomskim rynku (schemat oraz drewniane rury). Konieczna konsultacja ze
specjalistami i badani odkrytych na radomskim rynku pozostałości wodociągu. Na
ekspozycji można również zaprezentować kopię pręgierza z rynku w Szydłowcu oraz
portret mieszczanki z tamtejszego kościoła.

Z lewej: portret mieszczki, 1666 r., kościół parafialny w Szydłowcu. Źródło: Słomińska-Paprocka D.,
Powiat szydłowiecki województwa mazowieckiego, Szydłowiec 2009. Z prawej: Księga cechu Kowali z
Szydłowca 1666–1682. Źródło: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

B.2.3. Prezentacja przywilejów dla cechów rzemieślniczych z miast regionu w postaci
oryginałów i kopii, z możliwością odczytania lub odsłuchania treści poprzez aplikację
na urządzenia mobilne, ewentualnie słuchawki i ekran kiosku multimedialnego. Obok
księgi miejskie i cechowe (kopie, na podstawie ksiąg z Szydłowca).

Z lewej: drzwi i skrzynia wykonane w XVI w. przez Piotra Prażma z Klwowa, Muzeum
J. Malczewskiego. Z prawej, wnętrze kuźni, XVI w. Źródło: A. Mączak, H. Samsonowicz, B. Zientara,
Z dziejów rzemiosła w Polsce, Warszawa 1957.
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B.2.4. Ekspozycja narzędzi i wyrobów rzemieślniczych w oparciu o zasoby Muzeum J.
Malczewskiego (np. kołowrotek z XVIII w.). Różnorodne wyroby z XVI–XVIII w. z
wyłączeniem prezentowanej odrębnie ceramiki. Główną część ekspozycji zajmą wyroby
kowalstwa, w tym skrzynia i drzwi z XVI w., stąd na wydruku wielkoformatowym
można przedstawić pracę kowala. W tle odgłosy z pracującej kuźni.
B.2.5. Warsztat garncarski: koło garncarskie oraz stół strycharski z ułożonymi na nim
narzędziami: szyńce do gładzenia, rylce i kółka do ornamentowania, narzędzia ostre do
odcinania gotowego wyrobu, garnek z moczką, garnek z pobiałką, kilka niewypalonych
naczyń (kopie i rekonstrukcje). Obok gablota z zabytkami z epoki (w przypadku ich
braku kopie), prezentująca chronologicznie rozwój form ceramicznych i ciekawsze
eksponaty z Muzeum J. Malczewskiego. Istotnym elementem i zwieńczeniem powinien
być jednokomorowy piec garncarski z czasów wczesnonowożytnych, ukazujący
poprzez przekrój naczynia ustawione do wypalenia (rekonstrukcja).

Z prawej, przykład ekspozycji koła garncarskiego i pracy garncarza z XVI w. Źródło: Podziemne
Przejście Turystyczne w Jarosławiu, Źródło: www.google.pl/search?q=podziemia+ w+jarosławiu. Z
prawej, przykład ekspozycji pieca garncarskiego. Źródło: Http://www.morawica.pl/otg.html (uwaga!
zaprezentowany na fotografii piec dwukomorowy pochodzi z XIX w. – miejscowość Chałupki. Dla
potrzeb Domu Gąski i Esterki należy zrekonstruować jednokomorowy piec z XVI w. w oparciu o
konsultacje ze specjalistami).

Obok ekspozycja kafli, bowiem od średniowiecza po czasy wczesnonowożytne,
proste kafle proste, tzw. garnkowe i miskowe, były wytwarzane przez garncarzy
(zwanych niekiedy kaflarzami). Obok kafle ozdobne, niszowe, dachówkowe, a także
pryzma kafli przygotowanych do wypalenia.

Kafle renesansowe z Drzewicy (z lewej) i Radomia (z prawej). Źródło: Muzeum J. Malczewskiego
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B.2.6. Kram kupiecki, aranżacja niewielkiego kramu wypełnionego towarami
importowanymi i rodzimymi: sukno, gdańskie kiry, koronki, pasy jedwabne,
rękawiczki, noże, ramki, produkty spożywcze w beczkach, np. zboże, cebulę, produkty
w dzbanach glinianych (kopie wyrobów, a w przypadku produktów spożywczych
imitacje). Obok kramu, stosowane w XVI-XVIII w. miary i wagi. Ekspozycja monet z
XVI–XVIII w. ze zbiorów Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu,
usystematyzowanych chronologicznie. Prezentacja gmerka z Szydłowca, rodzaju herbu
mieszczańskiego oraz znaku zrzeszeń mieszczańskich (kupieckich, rzemieślniczych).

Z lewej, gmerek kupców szydłowieckich, kościół parafialny w Szydłowcu, Źródło: D. SomińskaPaprocka, op.cit. Z prawej, ort gdański z 1611 r., Muzeum J. Malczewskiego.

B.2.7. Odrodzenie gospodarcze w połowie XVIII w. Osobnym elementem wystawy
powinien być okres ożywienia ekonomicznego za Augusta III i Stanisława Augusta.
Zwłaszcza za tego ostatniego monarchy powstało szereg manufaktur szlacheckich,
zazwyczaj w małych ośrodkach miejskich. Dynamiki nabrało również hutnictwo w tzw.
Staropolskim Okręgu Przemysłowym, gdzie w drugiej połowie XVIII w., w dobrach
szlacheckich wzniesiono kilka wielkich pieców.
Elementem ekspozycji powinna być mapa (tradycyjna), przedstawiająca sieć
manufaktur oraz rozwój przemysłu wydobywczego i hutniczego w regionie.
Rekonstrukcja pełnej sieci tego typu inwestycji wymaga dalszych badań, bez wątpienia
należy jednak uwzględnić manufaktury w dobrach przysuskich (drutarnia, szabelnia,
hamernia, papiernia), koneckich (rurarnia, papiernia, fabryka powozów), drzewickich
(fabryka powozów), sienieńskich (fabryka powozów) i kozienickich (produkcja broni).
Zaprezentować w tym miejscu należy także efekt pracy manufaktur, np. filigrany
papierni przysuskiej, czy sztucer kozienicki (kopia na podst. jedynego zachowanego
egzemplarza w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)8. Na wystawie można
również ukazać makietę „linii produkcyjnej” wybranego zakładu objaśniającą jego
funkcjonowanie (np. zasadę powstawania papieru w papierni).
Odrębnie przedstawić należy hutnictwo (na wspomnianej mapie, wspólnie z
manufakturami należy oznaczyć główne huty, hamernie i fryszerki, m.in. w dobrach
przysuskich, koneckich, białaczowskich, borkowickich, szydłowieckich, chlewickich i
skarżyskich oraz kozienickich) i szczególną rolę miejscowych zakładów, stanowiących
część Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Ze względu na długie tradycji hutnictwa
w tym regionie wskazane byłoby objaśnienie zaszłych w tym czasie przemian w
technologii produkcyjnej: na sąsiednich monitorach należy przedstawić animację
8

Sztucer kozienicki może zostać zaprezentowany w tym miejscu, lub przy ekspozycji dotyczącej
insurekcji kościuszkowskiej w regionie.
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wyjaśniającą funkcjonowanie dymarki i wielkiego pieca. Ekspozycję można wzbogacić
o drobne, pospolite zabytki żelazne z regionu (gwoździe, podkowy, skoble, klucze,
kłódki i zamki).

Wydobycie i wytop rudy w XVI–XVII w. Źródło: D. Słomińska-Paprocka, op.cit.

C.2. Zabytki i kopie zabytków:
-

-

-

ceramika różnego typu i przeznaczenia z XVI–XVIII w. (ok. 20-30 zabytków
oryginalnych i 20-30 kopii umieszczonych w rekonstrukcji pieca) Muzeum J.
Malczewskiego
piec garncarski jednokomorowy z XVI–XVII w. z otwartym wnętrzem,
rekonstrukcja współczesna wg. rycin
przywilej Stanisława Augusta Poniatowskiego, zezwalający na założenie cechu
rzemieślniczego w Drzewicy z 1766 r., AGAD, Dokumenty pergaminowe, sygn.
4236 (kopia)
przywilej Zygmunta I Starego dla miasta Jastrząb, z 1626 r., potwierdzający
tamtejsze jarmarki i targ, AGAD, Dokumenty pergaminowe, sygn. 6807 (kopia)
przywilej dla Stanisława Świdzińskiego cechu szewskiego z Klwowa 1743 r.,
Muzeum J. Malczewskiego
koło garncarskie sponowe - toczek - górna tarcza robocza – na stałe połączony z
tarczą pędną za pomocą 4-6 -8 spon, czyli łączy (kopia)
kołowrotek i nawijacz do kołowrotka z XVIII w., Muzeum J. Malczewskiego
(wymaga badań oraz konserwacji)
monety z XVI–XVIII w. (20–30 sztuk), Muzeum J. Malczewskiego
narzędzia metalowe: noże, nożyce, igły, szydła, siekiery, itp. ok. 20 sztuk, Muzeum
J. Malczewskiego
żelazne drzwi oraz skrzynia z XVI w., wyrób Piotra Prażma z Klwowa, Muzeum J.
Malczewskiego
żelazna skrzynia z XVIII w., Muzeum J. Malczewskiego
żelazne zamki i klucze z XV–XVIII w. (kilkanaście sztuk), Muzeum J.
Malczewskiego
kafle różnego typu, proste i zdobione (ok. 50 sztuk), Muzeum J. Malczewskiego,
Muzeum Narodowe w Kielcach
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Z lewej: Obudowa zamka XVIII w. Z prawej: Kołowrotek XVIII w., Muzeum J. Malczewskiego

D.2. Lokalizacja i sugestie aranżacji:
Piwnica Domu Gąski. Niezbędna duża przestrzeń z wnękami lub otwarta, sugerująca
przebywanie pośród rynku miasteczka, otoczonego warsztatami i kramami,
umożliwiającymi aranżację warsztatu garncarskiego. Dla potrzeb ekspozycji należy
wykorzystać również pomieszczenie prezentujące temat A.1.
A.3. Szlachta na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną9.
W społeczeństwie stanowym XVI–XVIII w. dominującą pozycję w życiu politycznym i
gospodarczym utrzymała szlachta. Na zachodzie Europy była ona znacznie
zróżnicowana, choć ogólnie dzieliła się na dwie grupy: arystokracja – utytułowana i
najzamożniejsza część stanu uprzywilejowanego, często połączona z panującymi
dynastiami więzami krwi oraz szlachta bez tytułów. W krajach takich jak Wielka
Brytania, Francja, czy Hiszpania istniała skomplikowana hierarchia tytułów
arystokratycznych (książęta krwi, książęta, markizowie, hrabiowie, baronowie)
zróżnicowana dodatkowo pod względem starszeństwa tytułu. Każda grupa posiadała
odmienne przywileje honorowe (dworskie). Istniały jednak kraje, gdzie szlachta nie
odgrywała większego znaczenia, np. Szwajcaria.
Liczebność szlachty zależała od uwarunkowań regionalnych, średnio przyjmuje
się jednak, iż w większości krajów odsetek uprzywilejowanych wynosił ok. 1–2%
społeczeństwa. Były przy tym kraje, gdzie wskaźnik ten był wyższy (np. Węgry – ok.
9

Temat ten przeplata się z zagadnieniami omówionymi wśród zagadnień politycznych i gospodarczych,
przez co niektóre treści ekspozycji mogą być realizowane łącznie (lub w sąsiedztwie).
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8%) oraz takie gdzie nie przekraczał 0,5% (Szwecja, Dania, Norwegia). W zależności
od kraju różny był stopień zamknięcia stanu szlacheckiego, np. na Wyspach Brytyjskich
nigdy nie został on zupełnie zamknięty. W większości krajów możliwość kreowania
nowych elit (nobilitacji) pozostawała w gestii monarchy. Warto przy tym zaznaczyć, że
wraz z wprowadzeniem zawodowego wojska i urzędów był to element przewagi władzy
królewskiej, umożliwiający wykształcenie się monarchii absolutnych.
W Rzeczypospolitej liczebność stanu szlacheckiego szacuje się na ok. 8% w
skali całego kraju, choć np. na Mazowszu odsetek ten oscylował wokół 25%. Mimo
znacznego rozwarstwienia majątkowego formalnie utrzymano równość całego stanu
względem prawa. Nie przyjęły się tytuły arystokratyczne, aż do XVIII w. tępiono także
przyjmowanie przez magnaterię (górną warstwę szlachty) tytułów cudzoziemskich.
Wskutek przywilejów otrzymanych w XIV–XVI w. szlachta polsko-litewska uzyskała
dominujący wpływ na politykę państwa (demokracja szlachecka), zapewniając sobie
(sejmowi) przewagę nad monarchą. Obrona przywilejów skutkowała również
zamknięciem dostępu do stanu szlacheckiego pozostałym grupom społeczeństwa.
Odrębność stanu szlacheckiego w Rzeczypospolitej przejawiała się również na niwie
gospodarki – rozwój gospodarki pańszczyźnianej i folwarków szlacheckich oraz zakaz
uprawiania przez szlachtę zajęć „nieszlacheckich”– rzemiosło, handel.
Liczebność szlachty w rejonie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej nie jest
znana, przyjmuje się jednak, że w XVI w. stanowiła ona ok. 8% ludności regionu. W
tym czasie na terenie powiatu radomskiego należało do niej 62,3% wszystkich osad
(16,7% do króla, a 21% do kościoła), a w powiecie opoczyńskim – 74,8% (odpowiednio
11,8% – król, 13,4% – kościół). Stosunkowo niewielki był natomiast w regionie odsetek
dóbr należących do magnaterii, praktycznie nie było również miejscowych rodów
magnackich (nieliczne przykłady to Szydłowieccy, Kazanowscy, Drzewiccy, ich
pozycja jednak nie mogła się równać z pierwszymi rodami Rzeczypospolitej).
Największe przemiany, jeśli chodzi o stosunki własnościowe, zaszły w regionie na
przestrzeni XVIII w. Wówczas to nastąpiła koncentracja znacznej części szlacheckich
dóbr ziemskich w rękach przedstawicieli kilkudziesięciu rodzin. Wciąż jednak istniały
wsie zamieszkiwane przez szlachtę zagrodową, która uprawiała ziemię własnymi
rękami (np. Chruślice, Kroczów Mniejszy i Większy, Piskorów, Parznice).
***
Celem ekspozycji jest ukazanie roli szlachty w życiu gospodarczym,
politycznym i kulturalnym regionu. Realizację tego zamierzenia można osiągnąć
poprzez wyeksponowanie elementów charakterystycznych dla staropolskiej elity
społecznej regionu w poszczególnych dziedzinach życia (religia, polityka, gospodarka,
kultura). Dominantą tej części wystawy powinno być bogactwo (rozumiane dwojako:
jako „przepych”, ale i jako „urozmaicenie”, co pozwoli także ukazać szlachtę ubogą)
kultury materialnej szlachty.
B.3. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.3.1. Mapy multimedialne na dużym ekranie, ukazujące przemiany stosunków
własnościowych na przestrzeni XVI–XVIII w. (kategorie własności: król – kościół –
szlachta) oraz wybrane przykłady rodzin szlacheckich wywodzących się z pow.
radomskiego, pow. opoczyńskiego i pow. wareckiego. Zwiedzający uzyska możliwość
wyboru kilku rodzin dla każdej epoki lub jednej rodziny i na jej przykładzie ukazania
przemian statusu społeczno-majątkowego (wzrost lub upadek znaczenia rodziny).
W przyszłości bazę danych mapy można uzupełniać o kolejne rodziny (po
przeprowadzeniu szczegółowych badań historycznych), by doprowadzić do pełnej
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rekonstrukcji struktury własności w regionie w XVI-XVIII w. Wówczas prezentacja
map mogłaby składać się z obszerniejszej listy rodzin – do wyboru dla zwiedzających.
W proces badań można włączyć zwiedzających: w pobliżu mapy umieścić kopię
źródeł (np. w formie wydruku kopii rejestru podatkowego z epoki lub jego skanów).
Zwiedzający mogliby samodzielnie próbować odszukać miejscowości i ich właścicieli,
a następnie nanosić swe sugestie na mapę (do weryfikacji przez pracowników
muzeum). Taka forma aktywnego włączenia w proces badawczy stanowiłaby formę
odsłonięcia przed zwiedzającym warsztatu badawczego historyka (wraz z omówieniem
przez przewodnika).
Dla potrzeb ekspozycji wybrano po 6 rodzin dla każdego ze stuleci, o różnym
statusie majątkowym, a jednocześnie w ten sposób, by ukazać szlachtę z różnych
rejonów międzyrzecza, przy czym rodzinę Kochanowskich uznano za modelową,
przewijającą się przez trzy stulecia. Rodziny proponowane dla wieku XVI:
Szydłowieccy, Kochanowscy, Boglewscy, Gniewoszowie, Drzewiccy, Podlodowscy.
Dla wieku XVII: Chlewiccy, Kazanowscy, Kochanowscy, Oleśniccy, Pękosławscy,
Gniewoszowie. Dla wieku XVIII: Pułascy, Kochanowscy, Lubomirscy, Lanckorońscy,
Potkańscy, Dunin-Wąsowiczowie. Poniżej przykładowe treści i mapy dla jednej rodziny
z każdego stulecia (pozostałe wymagają badań i opracowania):
Drzewiccy. Przodkowie Drzewickich h. Ciołek już na przełomie XIII i XIV w.
zaliczali się do elity majątkowej i politycznej Opoczyńskiego. Szczyt potęgi tej rodziny
przypadł na początek XVI stulecia, kiedy żył jej najsłynniejszy przedstawiciel –
humanista i polityk, arcybiskup gnieźnieński Maciej Drzewicki. Za jego czasów
powstał w rodowej Drzewicy zamek, jeden z nielicznych na tych terenach, łączący
cechy gotyckiej budowli obronnej z renesansową rezydencją. Posiadłości rodziny
(1569): Drzewica, Dąbrówka, Żardki cz., Jedlna, Żelazowice, Ruczenice cz.,
Przedmieście cz., Chełsty, Adamów, Szkucin, Gatki, Wola Gacka, Bieliny,
Przystałowice Większe cz., Brogowa, Klonowa, Wola Więcierzowa.

Źródło: opracowanie własne. Kolor czerwony – dobra królewskie, fioletowy – dobra kościelne, żółty –
dobra szlacheckie.
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Chlewiccy. Rodzina Chlewickich h. Odrowąż wywodziła się z tego samego,
dawnego osadnictwa Odrowążów, co Szydłowieccy. W XV–XVII w. należeli do elity
majątkowej i urzędniczej powiatu radomskiego. Ich rezydencja, w rodowych
Chlewiskach należała do bardziej okazałych w regionie, a w 1662 r. utrzymywali też
największą liczbę szlacheckich dworzan. Znaczenie rodziny podupadło w XVIII w.
wraz z wyprzedażą klucza chlewickiego. Posiadłości rodziny (ok. 1678): Chlewiska,
Strzałków, Zaława, Skłoby, Kosiorów, Wola Zagrodna, Klonowa, Brogowa, Boraków,
Kosów, Kowala Duszocina, Zabłocie, Smagów, Rusinów, kuźnica Kochanów, kuźnica
Stefanków, kuźnica Nadolna, kuźnica Chlewiska, Hucisko, Chruścin, Wilcza Wola,
Rdzów, Mokrzec, Wola Mokrzecka, Rzuców.

Źródło: opracowanie własne. Objaśnienie kolorów j.w.

Lubomirscy. Pochodzący z Krakowskiego możnowładczy ród Lubomirskich h.
Drużyna pojawił się w regionie Radomia w drugiej połowie XVII w., kiedy to Jerzy
Sebastian Lubomirski wraz z ręką Barbary Tarłówny przejął dawne dobra Firlejów,
skupione wokół Janowca. W ciągu następnego stulecia majętnościami tymi władały trzy
pokolenia potoków rokoszanina. Ostatnim z janowieckiej linii Lubomirskich był książę
Jerzy Marcin, wokół którego narosło wiele legend (buntownik i watażka, konfederat
barski, hulaka, organizator teatrów i balów w Warszawie, sympatyk „Frankistów”,
bohater kilku głośnych romansów) wbrew powielanym historiom nie przegrał jednak
zamku janowieckiego w karty. Dobra w regionie radomskim utracił za długi (swoje i
ojca) w latach 1777–1778. Nowym właścicielem został zaś Mikołaj Piaskowski.
Posiadłości rodziny (1789): Janowiec, Janowice, Oblas, Ławecko, Zwierzyniec,
Baryczka, Rudki, Brześce, Mszadła, Przyłęk, Okrężnica, Babin, Zamoście, Wólka
Zamojska, Łagów, Łaguszów, Wólka Łagowska, Załazy, Chechły, Zwola, Lucimia,
Gniazdków, Chotcza Dolna i Górna, Krępa, Gniazdków.
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Źródło: opracowanie własne. Objaśnienie kolorów j.w.

B.3.2. Samorząd szlachecki. Uprzywilejowana pozycja polityczna szlachty powinna
znaleźć odzwierciedlenie na wystawie. Centra życia politycznego województwa
sandomierskiego – Opatów (gdzie zbierały się sejmiki) oraz Sandomierz (stolica
powiatu) leżały na południe od rzeki Kamiennej, stąd problem ten można potraktować
dość ogólnie. Podkreślenia wymaga udział szlachty miejscowej w życiu regionu i kraju,
oraz instytucje i organy funkcjonujące w regionie: sądy grodzkie (Radom, Opoczno),
sąd ziemski (od 1764 w Radomiu). Istotnym elementem powinny być informacje o
Trybunale Skarbowym Koronnym, włącznie z fragmentem Opisu obyczajów za Augusta
III, Jędrzeja Kitowicza, dotyczącym atmosfery obrad owego sądu w Radomiu.
Część wystawy poświęcona życiu politycznemu może składać się z
dokumentów: korespondencji, mów politycznych, laudów sejmikowych odnoszących
się do przedstawicieli miejscowej szlachty: urzędników ziemskich i grodzkich oraz
posłów. Po przeprowadzeniu szczegółowej kwerendy i badań można sporządzić listy
posłów, senatorów, urzędników i marszałków sejmikowych, deputatów, poborców
podatkowych, itp. przedstawicieli samorządu szlacheckiego, wywodzących się z pow.
radomskiego i opoczyńskiego. Listę tę mogą uzupełniać notki biograficzne
wybitniejszych działaczy politycznych XVI–XVIII w. oraz (w przypadku zachowania)
portrety a następnie udostępnić zwiedzającym przez aplikację, jako rozszerzenie
ekspozycji. Tłem wystawy mogą być ryciny J.P. Norblina z XVIII w. (kopie)
przedstawiające sejmik szlachecki.
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Z lewej: pismo króla S.A. Poniatowskiego do K. Duninin-Wąsowicza z 1778 r., wzywający do udziału w
sejmiku. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego. Z prawej: strona tytułowa kazania wygłoszonego podczas
Trybunału Radomskiego w 1694 r. Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.

Moździerz wiwatowy z herbem Ślepowron, XVIII w., Muzeum J. Malczewskiego. Moździerze tego typu
były używane podczas różnego typu uroczystości, m.in. bankietów wydawanych przez marszałków
Trybunału Radomskiego.

B.3.3. Folwark szlachecki i szlacheccy poddani. Jako podstawa materialna
funkcjonowania stanu szlacheckiego, a jednocześnie dominujący element gospodarki
Rzeczypospolitej w okresie XVI-XVIII w. folwark szlachecki wymaga omówienia na
wystawie. Wskazane jest ukazanie zasad funkcjonowania folwarku i jego znaczenia w
życiu ówczesnej wsi. Podkreślić można również rolę folwarku w upowszechnianiu
nowych zdobyczy technik rolniczych (m.in. wprowadzanie nowych gatunków roślin w
XVIII w.). Na tak zarysowanym tle zaprezentować można również położenie i zajęcia
ludności wiejskiej.
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Elementem ekspozycji może być rekonstrukcja przestrzenna staropolskiej wsi
np. na podstawie zachowanej mapy Zakrzewa z 1656 r. w skali dostosowanej do
dostępnej przestrzeni wystawowej: ukazanie struktury zasiewów, zabudowań
chłopskich, zabudowań dworskich (wraz z parkiem) oraz zabudowań dworskich.
Rekonstrukcję można wykonać bądź w formie makiety bądź animowanej mapy. Forma
animacji wydaje się również najbardziej odpowiednia dla przedstawienia
funkcjonowania folwarku: cykl wysiewów, rodzaj zbóż, przeznaczenie plonów (zasiew,
konsumpcja własna, handel), rola i znaczenie spławu wiślanego. Elementem tej części
wystawy powinny być także narzędzia rolnicze (wobec braku zachowanych obiektów,
głównie rekonstrukcje).

Trójwymiarowa rekonstrukcja nieistniejącego pałacu w Kozienicach, wg. J. Kaniszewskiego. Źródło:
https://www.facebook.com/zabytek/photos/a.527624207248712.124275.200305476647255/52762726058
1740/?type=3&theater

B.3.5. Siedziby szlacheckie (dworki, dwory i pałace). Osobnym elementem ekspozycji
winna być architektura rezydencjonalna międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej. Aż do
końca XVIII w. dominującymi obiektami wiejskich krajobrazów były kościoły i
siedziby ziemiańskie. W przypadku tych ostatnich (choć podobnie było także z
kościołami) obok niewielkich i skromnych budowli występowały wspaniałe rezydencje
magnaterii i bogatej szlachty.
Na ekspozycji należałoby ukazać (w formie rysunków, animacji lub makiet 3D)
wybrane przykłady najbardziej okazałych (lub reprezentatywnych) rezydencji z regionu,
według kryterium chronologicznego, stylowego i własnościowego. Do prezentacji
można wstępnie wskazać: zamek w Drzewicy (gotycko-renesansowa rezydencja
magnacka z XVI w.), niezachowany palais-donjon w Żukowie (rezydencja bogatej
szlachty z XVI w., konieczna rekonstrukcja w oparciu o badania Z. Lechowicza), dwór
w Rusinowie (barokowo-klasycystyczny z XVIII w., proj. F. Naxa), nieistniejący dwór
w Sycynie (renesansowy dwór średniej szlachty z XVI w., rekonstrukcja: R. Kański),
pałac w Chlewiskach (XVII-XIX w.), niezachowany dwór w Ciepielowie
(modrzewiowy dwór z alkierzami z pocz. XVIII w., ilustracja w: „Tygodnik
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Ilustrowany” 1879), nieistniejący pałac w Kozienicach (klasycystyczny, myśliwski
pałacyk monarchy z XVIII w., proj. F. Placidi, ryciny projektowe z XVIII w. w: IS
PAN Warszawa). Wśród wybranych obiektów wskazane byłoby uwzględnienie
budowli, które przechodziły w omawianym okresie przebudowy, by ukazać jak
rezydencja zmieniała się na przestrzeni stuleciu (por. makiety zamku w Janowcu
eksponowane w tamtejszym Muzeum). Rekonstrukcja wyglądu wybranych obiektów w
kolejnych fazach wymaga badań i konsultacji ze specjalistami. (Konieczna konsultacja
z historykiem sztuki, specjalistą architektury XVI–XVIII w.)
B.3.6. Sarmatyzm. Dominujący od schyłku XVI w. do połowy XVIII w. nurt ideowokulturalny szlachty polskiej zasługuje na szczególne wyeksponowanie. Przejawiający
się zarówno w kulturze materialnej, jak i mentalności sarmatyzm ukazać najlepiej
poprzez strój oraz świat przedmiotów o znaczeniu symbolicznym.
Najlepszą formą ekspozycji tematu wydaje się zaaranżowanie sali wystawowej
na wnętrze dworu z połowy XVIII w.: meble z różnych epok (XV-XVIII w.), jednak z
przewagą baroku i niewielką liczbą dodatków klasycyzujących (symbol
wielopokoleniowości i ideału szlachcica-ziemianina); perskie dywany i wschodnie
gobeliny, kolekcjonowana już wówczas broń wschodnia, tradycyjny strój szlachecki –
kontusz, żupan i pas słucki (symbol zapożyczeń z kultury wschodu i mitycznego
pochodzenia od Sarmatów); portrety rodzinne (przywiązanie do rodu, genealogii) oraz
święte obrazki (religijność); broń biała (ideał szlachcica-żołnierza), zwłaszcza z
inskrypcjami poświęconymi konfederacji barskiej lub Konstytucji 3 Maja, karabela.
Uzupełnieniem drobne przedmioty: dokumenty, pieczęcie, książki (typowe dla
ówczesnej szlachty wydania historyków i filozofów antycznych oraz dzieła religijne).
W zaaranżowanej przestrzeni można wydzielić przestrzeń dla zwiedzających,
gdzie mogliby zapoznać się z niektórymi przykładami dworskich rozrywek szlachty, np.
szachy lub gry w karty (np. chapanka, drużbart, pikieta, wist). W tle można odtwarzać
muzykę barokową, a na ekranie filmy z tańcami staropolskimi.

Z lewej, pas słucki z XVIII w. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego. Z prawej, portret trumienny B.
Odrzywolskiego z XVII w. Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie.
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Jatangi tureckie z XVIII w. Źródło: Muzeum J. Malczewskiego

B.3.7. Genealogia. Świadomość i duma ze swego pochodzenia (nieraz fałszywa) oraz
poczucie wspólnoty rodowej (w heraldycznym sensie rodu) stanowiły istotną część
etosu szlacheckiego i wyróżnik od stanów nie uprzywilejowanych. Znajomość
powiązań rodzinnych, niejednokrotnie bardzo odległych, miała w ówczesnym życiu
również istotny walor praktyczny, np. przy dziedziczeniu i sporach majątkowych.
Ukazanie na ścianie genealogii wybranej rodziny szlacheckiej związanej z
regionem (np. Kochanowskich) w formie współczesnej lub stylizowanej na XVII-XVIII
w. drzewa genealogiczne – drzeworytowe lub malowane (wzorem np. drzewo
genealogiczne Tarłów z XVIII w., w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie).

Z lewej, portret wojewody mazowieckiego i hetmana koronnego S. Chomentowskiego, pocz. XVIII w.
Muzeum J. Malczewskiego. Z prawej, portret Eleonory Kochanowskiej z Konar, pocz. XVIII w.,
Muzeum Sztuki w Łodzi.

C.3. Zabytki i kopie zabytków:
-

Portrety szlacheckie (kopie lub depozyty), m.in.:
a. portret Antoniego Mikułowskiego pisarza ziemskiego radomskiego (zm.
1794), klasztor oo. Bernardynów w Radomiu
b. portret trumienny Walentego Chomentowskiego (zm. 1603), Muzeum
Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku (tam też 3 inne portrety z
Radomia)
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-

c. portrety Dunin-Wąsowiczów z XVIII w., kościół parafialny w
Smogorzowie
d. portret trumienny Jana Gniewosza (pocz. XVIII w.), Muzeum Narodowe w
Warszawie
e. portret Anny z Leszczyńskich Gniewoszowej (pocz. XVIII w.), Muzeum
Narodowe we Wrocławiu
f. portret Stanisława Witowskiego, kościół oo. Dominikanów w Lublinie
g. portret trumienny Józefa Potkańskiego (zm. 1788), Muzeum Prowincji oo.
Bernardynów w Leżajsku
h. portret Bonawentury Odrzywolskiego (zm. 1676), Muzeum Narodowe w
Warszawie
i. portret Andrzeja Święcickiego kasztelana połanieckiego (zm. 1780),
klasztor oo. Bernardynów w Paradyżu-Wielkiej Woli
j. portret Michała Świdzińskiego kasztelana radomskiego (zm. 1790),
depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie
k. portret Adama Kazanowskiego (drzeworyt z XVII w.), Muzeum K.
Pułaskiego w Warce
l. portret Stanisława Chomentowskiego, hetmana koronnego, pocz. XVIII
w., Muzeum J. Malczewskiego
m. portret Eleonory Kochanowskiej z Konar, pocz. XVIII w., Muzeum Sztuki
w Łodzi
moździerze wiwatowe XVIII w. (5 sztuk), Muzeum J. Malczewskiego
moździerz wiwatowy z herbem Ślepowron, XVIII w., Muzeum J.
Malczewskiego
karabela (kopia na podst. egz. z Muzeum Wojska Polskiego)
ostrogi z XVI-XVIII w. (kilka sztuk), Muzeum J. Malczewskiego

Ostroga z XVI w., Muzeum J. Malczewskiego

-

-

pasy słuckie z XVIII w. (2 sztuki), Muzeum J. Malczewskiego
jatangi tureckie z XVIII w. (2 sztuki), Muzeum J. Malczewskiego
dywan perski lub turecki XVII-XVIII w. (kopia), Muzeum Narodowe w
Warszawie lub Muzeum w Wilanowie
meble z XV-XVIII w. (głównie barok, ale urozmaicone stylowo): krzesła, stół,
komoda, szafa, skrzynia (rekonstrukcje), nieliczne egzemplarze podworskie z
terenu dawnego woj. sandomierskiego zachowane w Muzeum Narodowym w
Kielcach
kufer podróżny na ubrania z XVIII w., obity czarną skórą, Muzeum J.
Malczewskiego.
mapy Rzeczypospolitej z XVII-XVIII w. kopie 2 map z epoki, Muzeum
Narodowe w Kielcach
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-

dokumenty i listy związane z miejscową szlachtą, Muzeum J. Malczewskiego,
AGAD w Warszawie, Archiwum Narodowe w Krakowie
kałamarz barokowy (kopia lub depozyt), Muzeum Regionalne w Iłży
świecznik barokowy XVII/XVIII w. (kopia lub depozyt), Muzeum Regionalne
w Iłży
pieczęcie szlacheckie: odciski, zachowane tłoki i sygnety (konieczna kwerenda
w zasobach archiwalnych i muzealnych)
mowa Michała Kochanowskiego na Sejmie Czteroletnim, druk 1790 r.,
Federacja Bibliotek Cyfrowych.
uchwała sejmiku województwa sandomierskiego z 1669 r. określająca zakres
kompetencji sądów kapturowych w Radomiu i Sandomierzu, Muzeum J.
Malczewskiego.
list króla Jana Kazimierza do Mikołaja Krosnowskiego z 1652 r. w sprawach
politycznych, Muzeum J. Malczewskiego.
kazanie wygłoszone podczas Trybunału Radomskiego w 1694 r., Miejska
Biblioteka Publiczna w Radomiu
pismo króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do K. Duninin-Wąsowicza z
1778 r., wzywający do udziału w sejmiku, Muzeum J. Malczewskiego.

D.3. Lokalizacja:
Piwnice Domu Esterki. Elementem wprowadzającym do wystawy powinny być
multimedialne mapy. Następnie winny zostać przedstawione: folwark i samorząd
szlachecki, jako objaśniające widzowi rolę stanu szlacheckiego w Rzeczypospolitej.
Dominującym elementem wystawy może zaś być rekonstrukcja wnętrza dworskiego,
które może być tłem dla przedstawienia tematów związanych sarmatyzmem, genealogią
i siedzibami szlacheckimi. Omawianą część ekspozycji zakończyć można omówieniem
ożywienia gospodarczego w XVIII w., który to temat znajduje swą kontynuację w
rozwoju przemysłu w XIX w. Problem ten wiąże się również z zagadnieniem
stopniowego wzrostu świadomości i znaczenia osób pochodzenia plebejskiego, co może
stanowić przejście do pozostałych tematów omawianych w niniejszej koncepcji.

A.4. Międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej w dobie wojen, rokoszów i
konfederacji.
Szesnaste stulecie uznane zostało za „złoty wiek” w dziejach Polski i Litwy. Państwo
utrzymywało mocarstwową pozycję, a wojny toczone na pograniczach kończyły się z
reguły sukcesem. Kryzys militarny i polityczny, zapoczątkowany wybuchem powstania
Chmielnickiego w 1648 r., doprowadził do załamania pozycji Rzeczypospolitej w
Europie. W 1655 r. doszło do „potopu” szwedzkiego, następnie wojen z Moskwą,
Turcją i ponownego najazdu szwedzkiego oraz wojny domowej w latach 1702–1717.
Odbudowujące się w XVIII w. państwo zostało zdominowane przez Rosję, co
doprowadziło do konfederacji, wojen, powstania kościuszkowskiego, a zakończyło się
ostatecznym rozbiorem Polski.
Ponad dwa stulecia (XV i XVI) na ziemie między Wisła, Pilicą a Kamienną nie
docierały obce wojska, nie przebywały tu też wojska koronne, jeśli nie liczyć straży
towarzyszących orszakom monarchów i dygnitarzy przemierzających region. W 1607 r.
pod Guzowem nieopodal Radomia doszło bratobójczej do bitwy, która rozstrzygnęła
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losy sporu pomiędzy opozycyjną szlachtą a królem (rokosz Zebrzydowskiego). W 1655
r. na ziemiach międzyrzecza pojawiły się wojska szwedzkie, a kilka lat później
Węgierskie i Kozackie. Skutkiem „potopu” były olbrzymie zniszczenia i upadek
gospodarczy oraz kulturalny regionu. Działania wojenne trwały tu do 1657 r., a
zniszczeń dopełniła wojna i konfederacje z lat 1702–1717. W Radomiu doszło też do
zawiązania konfederacji w 1767 r., działali tu i walczyli konfederaci barscy, a także
powstańcy Kościuszki.
***
Celem ekspozycji jest ukazanie działań wojennych i związanych z nimi ważnych
wydarzeń politycznych, rozgrywających się na ziemiach między Wisłą, Pilicą i
Kamienną. Bitwy pod Guzowem (1607), Warką (1656), czy Skaryszewem (1771) miały
duże znaczenie dla dziejów Polski. Zarówno w zmaganiach wojennych, jak i
wydarzeniach politycznych uczestniczyli mieszkańcy regionu, w szczególności
szlachta, ale także chłopi i mieszczanie („potop szwedzki”, insurekcja kościuszkowska).
Bez wątpienia wydarzenia te należy przybliżyć zwiedzającym, eksponując w
szczególności wkład, jaki w nie wniosła miejscowa społeczność.
B.4. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.4.1. Bitwa pod Guzowem 5 lipca 1607 r. Prezentacja największej z bitew stoczonych
w regionie radomskim w czasach staropolskich, w trakcie której po obu stronach
walczyło ponad 20 000 ludzi. Duża mapa ukazująca działania wojenne rokoszan i wojsk
królewskich na obszarze regionu w latach 1606–1607 (wydruk wielkoformatowy). W
jednym z naroży mapy lub odrębnie, plan bitwy pod Guzowem stoczonej 5 lipca 1607 r.
(wg. F. Grabowski, Guzów 5 VII 1607, Zabrze 2005), ukazana jednakże w kolorze i
trójwymiarowo. Informacje o rozmieszczeniu wojsk, dowódcach i fazach bitwy
dostępne jako aplikacje na urządzenia mobilne. W mapę (pobliską ścianę) można
wkomponować kopię figury z datą 1607 spod Bąkowa k. Orońska. Obok także
ekspozycja rycin z epoki ukazujących bitwę pod Guzowem (kopie), broni z epoki:
półzbroja husarska, szable husarskie, pistolety, koncerz (kopie).

Faza I oraz faza II bitwy pod Guzowem. Źródło: R.F. Grabowski, Guzów 5 VII 1607, Zabrze 2005.
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Kule armatnie z XVII w., wśród nich kula znaleziona na polach pod Guzowem. Źródło: Muzeum J.
Malczewskiego

Film dokumentalny z elementami fabularyzowanymi w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych. Film wyświetlany na mniejszym monitorze bez dźwięku, który
będzie przekazywany zainteresowanym poprzez słuchawki umieszczone przy kilku
miejscach siedzących. Treści opisowe do wykorzystania w filmie powinny omawiać tło
konfliktu pomiędzy częścią szlachty a Zygmuntem III Wazą, koncentrując się wszakże
na wydarzeniach rozgrywających się w regionie. Proponowane treści zamieszczono w
publikacji: D. Kupisz, Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego
podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1606–1607), „Z dziejów Regionu i Miasta.
Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku Kamiennej”, R. 1, 2010.
B.4.2. „Potop szwedzki”. W 1655 r. doszło do najazdu wojsk szwedzkich na
Rzeczypospolitą, co zapoczątkowało II wojnę północną, nazywaną niekiedy w polskiej
literaturze „potopem szwedzkim”. Po raz pierwszy od kilku wieków na ziemiach
między Wisła a Pilicą pojawiły się obce wojska, doszło tu do bitwy pod Żarnowem
przegranej przez Jana Kazimierza. Działania wojenne, grabieże oraz epidemie
doprowadziły kraj do upadku gospodarczego i demograficznego, z którego nie zdołał
się podnieść przez dziesięciolecia. Wstępem do ekspozycji mapa Rzeczypospolitej z
XVII w. z zaznaczoną trasą marszu armii szwedzkiej w latach 1655–1660 wg. Dzieła
Eryka Dahlberga przedstawiające bitwy i zamki zajęte przez Szwedów: Janowiec, Iłża,
Bitwa pod Żarnowem. Kolejne ważne wydarzenia w regionie, omówione na ekspozycji,
ilustrowane rycinami, fragmentami tekstów z epoki, kopiami obrazów ukazującymi
bohaterów wydarzeni (Karol X Gustaw, Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki, Stanisław
Witowski) i bronią (kopia lub oryginał armaty z XVII w. uzyskany jako depozyt z
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). Najważniejsze wydarzenie tego okresu w
regionie to:
a) Bitwa pod Zakrzewem. W lutym 1656 r. na teren powiatu radomskiego
wkroczył pułk wojsk koronnych pod dowództwem kasztelana sandomierskiego
Stanisława Witowski (nota bene wnuka poety Jana Kochanowskiego z Czarnolasu).
Celem akcji było rozpoczęcie tzw. „wojny szarpanej” oraz gromadzenie rekruta. 12
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lutego Witowski zaatakował 240 niemieckich rajtarów Rütgera von Ascheberga, którzy
maszerując w straży przedniej głównej armii szwedzkiej zatrzymali się na nocleg
folwarku zakrzewskim. Mimo całodziennych walk i 10 szturmów na zabudowania
folwarczne, Polacy nie zdołali pokonać przeciwnika, który ostrzeliwał się z broni
palnej, zdołali wprawdzie podpalić dwór, ale żołnierze szwedzcy uderzyli zwartym
konnym szykiem w kierunku Radomia i mimo strat, zdołali się przebić do okolicznych
lasów. W takiej sytuacji kasztelan sandomierski ściągnął żołnierzy z Przytyka i
rozpoczął odwrót na wschód, aby nad Wisła połączyć się z Czarnieckim. Po odejściu
wojsk polskich przemarznięci Niemcy wyszli z lasów i 13 lutego Ascheberg mógł
zawiadomić swego króla, że zajął opuszczony zamek radomski. Dwa dni później armia
szwedzka minęła Radom. Karol Gustaw spędził nocleg we wsi Gózd, nie podejrzewając
nawet, że pod Radomiem przygotowywano się do zamachu na jego życie.
Kilkudziesięciu kawalerzystów Witowskiego pozostało w lasach za miastem, mając
nadzieję, że zdołają pochwycić króla Szwecji, który miał ponoć w zwyczaju oddalać się
z nielicznym orszakiem od swej armii i polować. Została ona wykryta przez jeden z
patroli szwedzkich i Karol Gustaw kontynuował bez przeszkód działania wojenne.

Z lewej: relacja Rütgera von Ascheberga z potyczki pod Zakrzewem, spisana w Suchej Woli. Z prawej:
dołączony do relacji odręczny plan folwarku i kościoła w Zakrzewie, zbiory Svenska Riksarkivet,
Stockholm. Uwaga, fotografia planu wymaga obróbki graficznej z powodu słabej widoczności.

b) Bitwa pod Warką. Wiosną 1656 roku, wojska polskie i litewskie w obległy
armię Karola X Gustawa w widłach Wisły i Sanu. Na odsiecz ruszył jej z Warszawy
korpus margrabiego Fryderyka Badeńskiego, liczący 2500 jazdy. Zdołała ona dotrzeć
do Zwolenia, a następnie Janowca nad Wisłą. Przeciwko nowemu przeciwnikowi z
obozu polskiego spod Sandomierza wysłano dywizje wojewody ruskiego Stefana
Czarnieckiego i marszałka koronnego Stanisława Lubomirskiego – łącznie 8 000 jazdy.
W takiej sytuacji Szwedzi rozpoczęli odwrót w kierunku Warki ściągając tam załogę z
Radomia pod dowództwem rotmistrza Rittera, liczącą 255 żołnierzy. Margrabia
Fryderyk popełnił wtedy błąd oczekując ze swymi ludźmi aż przez Pilicę przeprawi się
oddział Rittera, obciążony taborami pełnymi łupów.
Tymczasem jazda już 6 kwietnia dotarła do Kozienic. Rozgromiono tam tylną
straż wojska szwedzkiego dowodzoną przez pułkownika Tornskiölda. 7 kwietnia,
dopędzono po Warką główne siły przeciwnika. Most został zerwany w nocy przez
wycofujących się Szwedów i obie armie dzieliła wezbrana wskutek wiosennych
roztopów Pilica. Na rozkaz Czarnieckiego Polacy sforsowali Pilicę, po czym uderzyli
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na szyki szwedzkie. Początkowo Szwedom udawało się odpierać ogniem muszkietów
polskie szarże, ale gdy na pole walki nadjechał Czarniecki z resztą wojska, trzeciego
natarcia przeważających liczebnie sił polskich już nie wytrzymali. Szyki wroga
przełamała husaria, po czym rozpoczęto pościg za przeciwnikiem. Zdobyto ponad 20
chorągwi, a także tabor z łupami. Straty szwedzkie były bardzo duże, zginęło 1500, a
dostało się do niewoli ponad 200 żołnierzy wroga (sam Fryderyk Badeński zdołał uciec
do Czerska, a stamtąd do Warszawy). Straty polskie były dziesięciokrotnie mniejsze,
najwyżej 150–200 zabitych. Było to pierwsze zwycięstwo polskie tej wojny w starciu ze
Szwedami na otwartym polu. Elementem ekspozycji poza portretami i bronią, plan
bitwy pod Warką, na podst. L. Podhorodecki, Bitwa pod Warką (7 IV 1656), „Studia i
Materiały do Historii Wojskowości”, t. 2, 1956, s. 319.

Z lewej: Portret kasztelana sandomierskiego i pułkownika S. Witowskiego, kościół oo. Dominikanów w
Lublinie. Źródło: D. Kupisz, Rody szlacheckie ziemi radomskiej, Radom 2009. Z prawej: Portret Stefana
Czarnieckiego, B. Matthisen, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

c) Karol X Gustaw w kamienicy Gąski. Po zwycięskiej dla Szwedów bitwie
warszawskiej armia Karola X Gustawa wkroczyła 10 sierpnia 1656 r. do Radomia. Król
pozostał tu przez tydzień, zatrzymując się w domu mieszczanina i rajcy radomskiego
Adama Gąski. To właśni wówczas był świadkiem zabawnego zdarzenia, opisywanego
przez kronikarza Wespazjana Kochowskiego:
Otóż Karol w drodze z Warszawy do Krakowa zatrzymał się na noc w miasteczku Radomiu, w
domu Adama Gąski, człowieka zacnego, a przy tym miejscowego rajcy. Udręczony słonecznym skwarem
zapragnął po wieczerzy orzeźwić się przechadzką po chłodniejszym wieczornym powietrzu i wyszedł z
domu w otoczeniu przyjaciół i wyższych wojskowych. Ostatnie wydarzenia wojny nastręczały przedmiot
do rozmowy – odbywano przecież jak gdyby triumfalny przemarsz przez Polskę. Zdarzyło się
przypadkiem, że przechodziły dwie kobiety, niosąc wodę w stągwi, i któryś ze Szwedów z żołnierskiej
swawoli jedną z nich nieprzystojnie dotknął ręką. Zaczepiona, bardziej dbając o zachowanie swojego
wstydu niż o dogodzenie cudzej lubieżności, nie bacząc na gromadę wojskowych, a nawet na obecność
samego króla, rzuca się na tego, co uraził jej skromność, i wywijając chwacko drewnianym nosidłem,
gęstymi razami okłada napastnika. Szwed musiał uciekać przez cały rynek, aż wreszcie wmieszał się w
tłum otaczający króla. Karol, ujrzawszy potyczkę dwóch płci, rzekł:
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–Cóż to, więc nawet i ta amazonka walczy ze Szwedami?
Kiedy mu powiedziano, że chodzi o pomstę za urażony wstyd, pokiwał głową:
– Pod moją władzą nawet i po zwycięstwie taka rzecz nie uchodzi.
Surowo zatem napomniawszy dowódców, żeby krótko trzymali żołnierzy, kazał przywołać do siebie ową
kobietę, a ujrzawszy, że jest silna i krzepka, powiedział ze śmiechem do przyjaciół:
– Zrodzeni z niej synowie będą z pewnością groźnymi dla Szwedów wrogami.
Po czym ją odprawił, obdarowawszy garścią monet.
Historia ta jest godna większego podziwu niż historia Lukrecji: Rzymianka dopiero po zgwałceniu sama
na siebie miecz podniosła, natomiast uczciwsza od niej radomianka napastnika swej wstydliwości przed
sprawą kijem po męsku ukarała.
Za W. Kochowski, Lata potopu, Warszawa 1966.

Tekst Kochowskiego można zamieścić na tle scenki rodzajowej na wydruku
wielkoformatowym, Karol X Gusta i radomianka przepędzająca żołnierza szwedzkiego.
Warto rozważyć także opracowanie projektu rzeźby, upamiętniającej ww. radomiankę i
umieszczenie jej przed kamienicą.
Z Radomia król szwedzki odmaszerował w okolice Rawy, ściągając uprzednio
załogi z okolicznych miast, m.in. Iłży. Pod opuszczony przez wroga Radom przybył
wkrótce Stefan Czarniecki na czele swej dywizji. Pozostał tu kilka dni, wydając 21
sierpnia słynny uniwersał wzywający chłopów do walki z najeźdźcą. Tekst uniwersału
do pobrania i odsłuchania oraz odczytania na urządzeniach mobilnych, należy
przytoczyć za: Za L. Jenike, Stefan Czarniecki, Warszawa 1891, s. 148–149.
W efekcie potopu zniszczeniu uległo wiele miejscowości regionu, zmniejszyła
się drastycznie liczba ludności miast i wsi, odnotowano również straty w zakresie dóbr
kultury. Kolejny najazd szwedzki w 1702 r. zapoczątkował kilkunastoletnie działania
wojenne, które zahamowały proces odbudowy regionu na kilka następnych dekad.
Uwaga: Ekspozycja powinna zostać wzbogacona animacją, ukazującą na tle
multimedialnej mapy działania wojenne z możliwością odsłuchania lub odczytania za
pomocą multimediów treści szczegółowych dotyczących poszczególnych wydarzeń.
Zamiast animacji można zrealizować krótki film dokumentalny z fabularyzowanymi
elementami, wyświetlany na ekranie (ze sforsowaniem rzeki i szarżą husarii z filmu
Potop – reżyser połączył w nim bitwę pod Warką z bitwą pod Prostkami).
B.4.3. Konfederacja radomska i barska. W 1764 r. caryca Katarzyna II doprowadziła do
elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego i rozciągnęła swój protektorat nad
Rzeczypospolitą, lokując w niej rosyjskie wojska. W 1767 r. w Radomiu doszło do
zawiązania konfederacji w obronie wiary katolickiej, jednakże Rosjanie zmusili
zebranych do kapitulacji, a następnie na sejmie w Warszawie narzucili Polsce prawa
kardynalne. Doprowadziło to do zawiązania w lutym 1768 r. konfederacji barskiej pod
hasłem wyparcia Rosjan, obalenia narzuconego monarchy i obrony dawnego ustroju
oraz wiary katolickiej. Wkrótce zaczęto organizować oddziały walczące z wojskami
rosyjskimi na terenie całej Rzeczypospolitej. Elementami ekspozycji powinny być
krótkie informacje o wydarzeniach na tle rycin i portretów z epoki (Kazimierza
Pułaskiego), o których widz uzyska rozszerzone informacje dzięki multimediom,
wzbogacone mapkami ukazującymi działania wojenne. Należy również przedstawić
zrekonstruowany mundur kawalerii konfederackie, formowanej pod Radomiem w 1769
r., co umożliwiają zachowane źródła. Tu również możliwa realizacja fabularyzowanej
animacji oraz mapy z zaznaczonymi bitwami. Treści ekspozycji:
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a) Konfederacja radomska. W 1767 r. w Radomiu doszło pod patronatem
ambasadora carskiego Mikołaja Repnina i wojska rosyjskiego do zawiązania
konfederacji szlachty katolickiej. Konfederaci sprzeciwiali się działaniom szlachty
różnowierczej, zmierzającym do przywrócenia jej praw politycznych, domagali się
ochrony dawnego ustroju i przywilejów, a nawet detronizacji Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Dzięki konfederacji radomskiej ambasador carski zmusił króla do
poddania się jego dyktatowi, a wówczas konfederatów uznano za zbędnych. 24 czerwca
1767 r. Rosjanie „...otoczyli z nagła [radomski] ratusz, wyrychtowali prosto w niego
armaty i wszedłszy w środek pierwsi ich generałowie zapowiedzieli zgromadzeniu
konsyliarzów i panów nowinę wcale przeciwną repninowskim obietnicom: że król
królem być musi, że forma rządu wprowadzonego pod panowaniem Stanisława
wydoskonalona być może..., że nikt z ratusza wypuszczony nie będzie, póki tych zasad
nie podpisze, a jeśliby całe zgromadzenie jednomyślnie sprzecznym takiej woli jej
imperatorskiej mości było, tedy kulami armatnymi i bagnetami, co do nogi wytępione
zostanie”.
Za J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli historia polska, Warszawa 1971.

W Warszawie zwołano wkrótce sejm, który na żądanie Katarzyny II uchwalił prawa
kardynalne, a wojska rosyjskie aresztowały kilku protestujących „radomian” i
wywiozły w głąb Rosji. W odpowiedzi na to, doszło do zawiązania konfederacji
barskiej.

Ratusz radomski, miejsce obrad konfederatów w 1767 r., ryc. K. Hoppena. Źródło: Muzeum
J. Malczewskiego.

b) Przystąpienie szlachty radomskiej do konfederacji barskiej. 22 marca 1769 r.
Radom zajęli konfederaci województwa łęczyckiego pod wodzą Jana Szczawińskiego.
Przy ich poparciu kasztelan żarnowski Franciszek Ksawery Kochanowski doprowadził
do zorganizowania tu konfederacji województwa sandomierskiego i 31 marca 1769 r.
został jej marszałkiem. 1 kwietnia 1769 r. wydał uniwersał nakazujący wszystkim
posiadaczom ziemskim wystawienie jednego żołnierza konnego spośród 10 poddanych,
określając dokładnie elementy i barwę umundurowania oraz uzbrojenie. W ciągu kilku
dni zdołał zebrać w obozie pod Radomiem 150 żołnierzy z owych wypraw.
c) Potyczka pod Skrzynnem 1769 r. 3 kwietnia szlachta łęczycka opuściła obóz
pod Radomiem zamierzając wracać do swego województwa. Zatrzymała się na
odpoczynek między Skrzynnem a Zbożenną i tu 9 kwietnia zaatakowały i rozbiły ją
rosyjskie oddziały pułkownika Iwana Drewicza, liczące 1500 żołnierzy. Zginęło 60
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konfederatów, 13 wzięto w niewolę, po czym na rozkaz pułkownika Drewicza
zamordowano. Na wieść o klęsce ścigany przez Rosjan oddział Kochanowskiego
wycofał się za Wisłę do Dzikowa i został przez dowódcę rozwiązany. Wkrótce Rosjanie
zagarnęli też 24 lekkie działa zgromadzone dla konfederatów na zamku iłżeckim.

Po lewej: Przykład ekspozycji kopii munduru konfederatów barskich. Muzeum w Tyliczu Źródło:
http://www.beskid-niski- pogorze.pl/ aktualnosci/2015/szlak_ konfederatow_barskich_ tylicz_
muszynka.php. Po prawej: Wersja mundury konfederackiego niemal identyczna ze przepisami wydanymi
dla szlachty radomskiej przez F. K. Kochanowskiego w 1769 r. Źródło: B. Gembarzewski, Żołnierz
polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, t. 2, Warszawa 1962.

d) Bitwa pod Skaryszewem 1771 r. Działania Kazimierza Pułaskiego w
Radomskiem miały na celu zaalarmowanie garnizonów rosyjskich z okolic Warszawy,
w związku z planowaną akcją konfederatów przeciw Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu. Na czele zgrupowania kawalerii dotarł Pułaski przez Piotrków,
Opoczno, Drzewicę 29 października 1771 r. do Przytyka, a 30 zatrzymał się na nocleg
w Radomiu. Prowadził około 2000 kawalerzystów, a w ślad za nim podążał korpus
rosyjski pod dowództwem podpułkownika Mojżesza Lange, liczący 1600 żołnierzy
jazdy i piechoty oraz 9 dział. 31 października wódz konfederatów przygotował
zasadzkę pod Skaryszewem, ale został rozbity, a jego oddziały poniosły olbrzymi straty
przy przeprawie przez Modrzejowiczkę. Bitwa pod Skaryszewem była największym
starciem zbrojnym czasów konfederacji barskiej w Radomskiem.
e) Mniejsze potyczki. Pod koniec grudnia 1771 r. oddział 111 kawalerzystów
konfederackich, pod komendą rotmistrza Dzwonkowskiego, został rozbity przez 200
Rosjan pod wodzą pułkownika Szepielewa pod wsią Bąkowa, koło Małomierzyc
(zginęło 25 ludzi). W początkach 1772 r. partia konfederatów Tadeusza Przyłuskiego
opanowała zamek w Janowcu, ale już 21 marca została pod miastem rozbita przez siły
rosyjskie. Oddział konfederatów, złożony z 800 kawalerzystów pułkowników
Nowickiego i Goszczyńskiego, uderzył 24 marca na rosyjski oddział rotmistrza
Lejmana, obozujący w Iłży. W toku bitwy stoczonej pod Iłżą, a zakończonej klęską
konfederatów, paść miało aż 200 Polaków, a 120 żołnierzy wzięto do niewoli. W
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czerwcu 1772 r. (12 lub 13), rotmistrz rosyjskich kozaków Wachel, zaskoczył i rozbił w
Iłży niewielki oddziałek jazdy konfederackiej, liczący 20 koni.

Marsz Kazimierza Pułaskiego i bitwa pod Skaryszewem, oprac. własne. Kolor czerwony – konfederaci,
niebieski – Rosjanie. Źródło; opracowani własne.

B.4.4. Insurekcja kościuszkowska. 24 marca 1794 r. rozpoczęła się insurekcja
kościuszkowska, która była ostatnią próbą ratowania niepodległości Rzeczypospolitej.
Przemarsze wojsk oraz bitwy i potyczki powstańcze miały miejsce również na terenie
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej, czego świadectwem jest choćby pomnik
Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu. Prezentacja wydarzeń w regionie związanych z
insurekcją kościuszkowską poprzez fabularyzowany film oraz ekspozycja używanej
wówczas broni, kopii szabli, kos, a w szczególności produkowanego w Kozienicach,
unikatowego sztucera. Tłem plansza ukazująca ubiór i umundurowanie stacjonującego
w regionie wojska (2 regiment pieszy koronny). Film wyświetlany na mniejszym
monitorze bez dźwięku, który będzie przekazywany zainteresowanym poprzez
słuchawki umieszczone przy kilku miejscach siedzących. Szczegółowe Treści opisowe
do wykorzystania w realizacji filmu zawiera publikacja: D. Kupisz, Radom jako miejsce
koncentracji i stacjonowania wojsk polskich w XVI–XVIII wieku, w: Wojsko w
Radomiu. Od średniowiecza po czasy współczesne, red. D. Kupisz, Radom 2008.

Sztucer kozienicki – jednostrzałowy, skałkowy sztucer piechoty produkowany w latach 1790–1794 w
Fabryce Broni w Kozienicach. Uznawany jest przez historyków wojskowości za pierwszy seryjnie
produkowany karabin polskiej konstrukcji, przeznaczony dla Wojska Polskiego. Fabryka broni powstała
w Kozienicach w 1788 r., na bazie Królewskiej Manufaktury Broni Palnej założonej w 1786 r. z
polecenia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Została zniszczona podczas insurekcji kościuszkowskiej
24 kwietnia 1794 r. przez wojska rosyjskie dowodzone przez gen. Apraskina. Źródło:
http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/sztucer-kozienicki.php
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Źródło: B. Twardowski, Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794. Poznań 1894.

B.4.5. Skarby monet. W niespokojnych czasach wojen i najazdów jedną z form
zabezpieczenia majątku było zakopywanie cennych przedmiotów (w okresie
nowożytnym niemal wyłącznie monet). Te tzw. skarby, odnajdowane dziś na terenie
międzyrzecza stanowią interesujące źródło m.in. do badań nad mentalnością
ówczesnego społeczeństwa. Nigdy nie uda się dowiedzieć kim byli ludzie deponujący
majątek w nadziej jego odkopania w spokojniejszych czasach, ani czemu do swych
skarbów nigdy nie wrócili. Znaleziska dają jednak interesujący obraz czasów z których
pochodzą i zasługują na odpowiednie wyeksponowanie.
Omawiane zabytki powinny stanowić uzupełnienie części wystawy dotyczącej
wojen i wydarzeń politycznych epoki wczesnonowożytnej. Odnalezione na obszarze
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej skarby pochodzą z XVII-XVIII w. i bez
wątpienia wiążą się z występującymi w tym okresie niepokojami: potop szwedzki
(1655-1660), wojna północna (1700-1721), konfederacja barska (1768-1772) / wojna
polsko-rosyjska (1792) / powstanie kościuszkowskie (1794). Najlepszym rozwiązaniem
byłoby wyeksponowanie znalezisk w sąsiedztwie wspomnianych tematów, jednakże
bez rozdzielania grupy obiektów, jaką stanowią skarby. Pozwoliłoby to dodatkowo
podkreślić ich wartość numizmatyczną.
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Źródło: opracowanie własne na podst. inwentarzy Muzeum J. Malczewskiego oraz Muzeum Narodowego
w Kielcach.

B.4.6. Stanowisko ze strategiczną grą multimedialną, gdzie zwiedzający mogliby się
wcielić w dowódców wojskowych i spróbować swoich sił w jednej z omówionych
bitew. Konieczność stworzenia kilku scenariuszy bitew z regionu na podstawie
dostępnych i znanych planów i opracowań. Możliwość wykorzystania dostępnej gry
Empire: Total War.

Screen z gry strategicznej Empire: Total War. Źródło: http://www.gry-online.pl/Galeria/Html/ Poradniki/
865/706726765.jpg
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C.4. Zabytki i kopie zabytków:
-

półzbroja husarska z przełomu XVI/XVII w. (kopia), Muzeum Narodowe w
Kielcach.
szabla husarska z przełomu XVI i XVII w. (kopia) j.w., ewentualnie Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie

Z lewej: Szyszak husarski z XVI/XVII, Muzeum Narodowe w Kielcach. Z prawej: Kolczuga XVII w.,
Muzeum J. Malczewskiego

-

-

kule armatnie z XVI-XVIII w. z wyeksponowaniem kuli znalezionej na polach pod
Guzowem, Muzeum J. Malczewskiego
figura z datą 1607 spod Bąkowa k. Orońska, kopia wpleciona w ścianę ekspozycji
ryciny (kopie): Zwycięstwo wojsk Zygmunta III nad rokoszanami pod Guzowem,
Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Gabinet Rycin; Mikołaj Zebrzydowski
przeprasza Zygmunta III pod Janowcem, Zbiory Instytutu Sztuki PAN
portrety przywódcy rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego i króla Zygmunta III
(kopie), Muzeum Narodowe w Warszawie
portret Stanisława Witowskiego z buławą (kopia), kościół oo. Dominikanów w
Lublinie
portret Stefana Czarnieckiego Brodero Matthisen (kopia), Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie
uzbrojenie piechura szwedzkiego - rapier, muszkiet, forkiet – (kopie) Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie
plan oraz opis bitwy pod Zakrzewem z 1656 r. autorstwa R. von Ascheberga
(kopia), Svenska Riksarkivet, Stockholm
lekkie działo z XVII w., (depozyt, ew. kopia), Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie
obraz F. Smuglewicza, Bitwa pod Warką (kopia)
ryciny E. Dahlberga: Janowiec, Iłża, Bitwa pod Żarnowcem (kopie lub oryginały),
liczne muzea np. w Janowcu, Iłży, Opocznie, Gabinet Rycin Biblioteki Narodowej
ryngraf konfederatów barskich (kopia), Muzeum Wojska Polskiego lub Muzeum
Narodowe w Krakowie
mundur żołnierza konfederacji województwa sandomierskiego z radomskiego
oddziału F.K. Kochanowskiego 1769 r. (kopia według rysunku B.
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-

-

Gembarzewskiego oraz zaleceń ordynansu Kochanowskiego), wskazane badani i
odtworzenie munduru przez specjalistyczna pracownię
sztucer kozienicki (kopia), Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
szable związane z konfederacją barską oraz tzw. kościuszkówki, (kopie lub
depozyty 2–3 sztuki), Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie
skarb monet srebrnych z XVII w.: Jana Kazimierza, Jana III i Fryderyka Wilhelma
(16 szt.) z Rzechowa gm. Rzeczniów, Muzeum J. Malczewskiego
skarb monet z XVII w. (452 szt.), z Grabowca k. Iłży, Muzeum J. Malczewskiego
skarb monet srebrnych i złotych (22 szt.) ze Słowika k. Kozienic, Muzeum J.
Malczewskiego
skarb monet miedzianych z l. 1765-1774 (polskie i austriackie) z Bieniędzic,
Muzeum J. Malczewskiego
skarb monet XVII w. w naczyniu, z Okołu pow. Lipsko (66 szt.), Muzeum J.
Malczewskiego

D.4. Lokalizacja:
Piwnice Domu Esterki. Eksponaty i plansze związane z wydarzeniami politycznymi,
głowni z wojnami, powinny sąsiadować bezpośrednio z tematem poświęconym
szlachcie, np. na przeciwległej ścianie sali. Broń i mundury należy wyeksponować obok
związanych z nimi planów bitew, filmy na mniejszych ekranach, do indywidualnego
odbioru, stąd przy niektórych z nich można zainstalować słuchawki (np. przy miejscach
do siedzenia). Ekspozycji mogą towarzyszyć odgłosy bitwy: szczęk broni białej,
wystrzały, tętent koni, itp. Ekspozycja skarbów powinna zostać zebrana w jednej
centralnie umieszczonej gablocie. Cześć eksponatów ukazana w formie pierwotnej (w
glinianym naczyniu), część monet ukazana oddzielnie, pogrupowana według dat i
typów (z opisem). Gablota ustawiona tak, by skarby znajdowały się naprzeciw
eksponowanych ważnych wydarzeń politycznych odpowiadających im chronologicznie.

A.5. Życie religijne ziem między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XVI-XVIII wieku.
Spory doktrynalne i rozłamy, jakie były charakterystyczną cechą życia religijnego w
okresie wczesnonowożytnym w Europie, nie były obce już epoce średniowiecza, by
wspomnieć choćby schizmę wschodnią i powstanie prawosławia (1054), czy istnienie
sekty katarów w południowej Francji (XI-XIII w.). Podłożem pod reformację XVI w.
były zachodnioeuropejskie ruchy społeczno-religijne krytykujące hierarchiczną
strukturę kościoła, zeświecczenie duchownych i nadmierną władzę papiestwa oraz
wzywające do odnowy religijno-moralnej i akcentujące znaczenie religijności
indywidualnej (husytyzm, gallikanizm, koncyliaryzm, devotio moderna). Istotnym
elementem ożywienia filozoficznego i naukowego były również idee humanizmu w
okresie odrodzenia.
Symbolicznym początkiem reformacji w Europie było wystąpienie Marcina
Lutra w Wittenberdze (1517). W ciągu XVI stulecia działali także inni reformatorzy
religijni: Ulrich Zwingli, Jan Kalwin, Tomasz Müntzer, Faust Socyn, Michał Servet. W
efekcie wyłoniły się główne kościoły reformowane: luteranizm, kalwinizm,
anglikanizm (terytorium Wysp Brytyjskich), arianizm (antytrynitaryzm). Skutkiem
sporów religijnych były wojny, które szczególnie ostry przebieg miały na terenie
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Cesarstwa Niemieckiego. Ich zakończeniem był pokój augsburski (1555) i przyjęcie
zasady cuius regio eius religio.
Odpowiedzią kościoła katolickiego na reformację był sobór trydencki (15451563), podczas którego wypracowano wspólne stanowisko dogmatyczne i
rozporządzenia dyscyplinujące. Przeciwdziałaniem szerzeniu się nowych prądów
religijnych (kontrreformacja) miały zajmować się zakony, w tym nowo utworzony
zakon jezuitów. W służbę kościoła katolickiego wprzęgnięto również sztukę, by
poprzez przepych i bogactwo doznań oddziaływać na wiernych (barok).
Mimo odbudowy pozycji kościoła katolickiego na przełomie XVI i XVII w.,
podział na kraje katolickie i protestanckie okazał się trwały. Do tych ostatnich należały:
Czechy, Węgry, Szwecja, Norwegia, Dania, Anglia i Szkocja, Niderlandy, część państw
niemieckich i niektóre kantony szwajcarskie. Ostatnim większym starciem o podłożu
religijnym była wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Po jej zakończeniu doszło zaś do
wytworzenia w Europie względnej równowagi sił.
Wystąpienia przeciw kościołowi i religii zinstytucjonalizowanej powróciły u
schyłku XVIII w. wraz z ideami oświecenia. Przejawiało się to jednak przede
wszystkim na polu nauki i filozofii. Ponadto wykraczało poza ramy XVIII w.
Reformacja na ziemiach polskich pojawiła się stosunkowo wcześnie (już w
latach dwudziestych XVI w. zaczęły do kraju przenikać nurty luteranizmu. Mimo
edyktów antyprotestanckich Zygmunta Starego nowe prądy religijne zdobyły w
Rzeczypospolitej XVI w. szereg wyznawców. Wśród wyznawców luteranizmu
dominowało mieszczaństwo (głównie w bogatych miastach Prus Królewskich), szlachta
natomiast przechodziła na kalwinizm (i arianizm).
Specyfiką reformacji w Rzeczypospolitej był jej spokojny przebieg i tolerancja
wyznaniowa, która znalazła wyraz w dwóch aktach: zgodzie sandomierskiej (1570)
stanowiącej porozumienie polskich protestantów i konfederacji warszawskiej (1573)
zapewniającej pokój między wyznaniami i równouprawnienie szlachty protestanckiej z
katolikami. Drugą charakterystyczną cechą polskiej reformacji był jej efemeryczny
charakter. Już w końcu XVI w. zaczęły się masowe powroty na łono kościoła
katolickiego, zaś ostateczny upadek reformacji nastąpił w połowie XVII w. Wskutek
działań kontrreformacji, a przede wszystkim wobec najazdów obcych wojsk nastąpił
wzrost nietolerancji, a symbolicznym zamknięciem tej epoki było wygnanie arian
(1658), oskarżonych o wspieranie Szwedów w czasie „potopu”.
„Epizod reformacyjny” na terenie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w
zasadzie zamykał się w XVI stuleciu. Wobec braku silniejszych ośrodków miejskich w
regionie, dominującym nurtem był na omawianych ziemiach kalwinizm.
***
Głównym założeniem tej części wystawy jest przedstawienie roli, jaką ziemie
między Wisłą, Pilicą a Kamienną odegrały w reformacji na terenach Rzeczypospolitej
oraz ukazanie przemian w zakresie kultury materialnej i społecznej (m.in. wzrost
prozelityzmu), jakie zaszły w okresie kontrreformacji. Założenia pierwszej części
ekspozycji (reformacji), wypełni określenie zasięgu (czasowego i terytorialnego)
występowania w regionie odłamów wyznań reformowanych oraz prezentacja
wywodzących się z regionu postaci, które miały swój wkład w rozwój reformacji w
skali kraju. Druga część ekspozycji (kontrreformacja), jako trwająca dłużej i
oddziałująca na szersze kręgi społeczna zostanie ukazana na wielu płaszczyznach.
W tej części ekspozycji omówiona zostanie również społeczność żydowska,
której osadnictwo w regionie notuje znaczny wzrost w okresie XVI-XVIII w.
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B.5. Elementy ekspozycji, ich treść oraz sugestie aranżacji:
B.5.1. Mapa multimedialna (na dużym ekranie) przedstawiająca strukturę
administracyjną kościoła katolickiego w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Kamiennej w
XVI-XVIII w.: podział regionu między 3 diecezje, a w ramach diecezji na
archidiakonaty, dekanaty oraz sieć parafialną. Mapa wykonana na podstawie mapy
Podziały administracji kościelnej, oprac. A. Dunin-Wąsowiczowa, w: Atlas historyczny
Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy. Plany,
Warszawa 1993 oraz mapy Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku
(część północna) i Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku (część
południowa) [tu: Podziały administracyjne Mazowsza], w: Atlas historyczny Polski.
Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2: Komentarz. Indeksy, red. W. Pałucki,
Warszawa 1973, wraz z uzupełnieniami na podstawie map drukowanych w serii
Dekanaty J. Wiśniewskiego.
B.5.2. Reformacja – mapa multimedialna (na wspólnym ekranie z B.5.1.)
przedstawiająca ośrodki różnowiercze w rejonie Wisły, Pilicy i Kamiennej w ujęciu
czasowym z podziałem na wyznania: kalwinizm, arianizm (oznaczone na mapie za
pomocą różnych kolorów bądź symboli). Podkreślenie specyfiki regionu, w którym –
wobec braku większych ośrodków miejskich – nie było silniejszego oparcia dla rozwoju
luteranizmu (choć jednym z ważniejszych luteran był Jakub z Iłży mł.). Przedstawienie
winno ukazywać (np. za pomocą animacji) zmiany w okresie czasowym: powstawanie i
upadek zborów (oraz zmiany wyznania). Po interakcji zwiedzającego rozwinięcie
informacji o konkretnym zborze: fundator, czas założenia, wyznanie (krótkie informacje
o wyznaniu), główni przedstawiciele i patroni, czas upadku zboru. Dodatkowo
oznaczony Radom, wraz z informacją o zjeździe protestantów w 1591 r.
Zbory protestanckie w pow. radomskim i opoczyńskim w XVI–XVII w.
Lp.
Miejscowość
Wyznanie
Data istnienia
1
Drzewica
kalwinizm
2. poł. XVI w.–przed 1616 r.
2
Gielniów
arianizm/kalwinizm
przed 1563 r.–ok. 1612 r.
3
Goryń
kalwinizm
ok. 1560 r.–ok. 1600 r.
4
Gutowo
kalwinizm
?–pocz. XVII w.
5
Jankowice
kalwinizm
?–przed. 1637 r.
6
Janowiec
kalwinizm
1556 r.–przed 1595 r.?
7
Jedlińsk
kalw./arianizm/kalwinizm
ok. 1560 r.–1630 r.
8
Klwów
kalwinizm
ok. 1550 r.–?
9
Lipsko
kalwinizm
?–1596 r.
10
Miedzna
kalwinizm
ok. 1554 lub ok. 1574–1617
r.
11
Odrzywół
kalwinizm
przed 1570 r.–1607 r.
12
Oleksów
kalwinizm
1589 r.–przed 1637 r.
13
Potkanna (Podkana)
kalwinizm
?–?
14
Przytyk
kalwinizm
przed 1559 r.– przed 1595 r.
15
Sienno
kalwinizm
przed 1595 r.– ok. 1600 r.
16
Skrzyńsko(Skrzyń Stara)
kalwinizm/arianizm
ok. 1560 r./przed 1569 r.–?
17
Suligostów (Sulgostów)
kalwinizm
1628 r.–1651 r.
18
Szydłowiec
kalwinizm/arianizm
przed 1564 r.–1567 r.
19
Wrzos
kalwinizm
1562/1570 r.–pocz. XVII w.
20
Zakrzów (Zakrzew)
kalwinizm
przed 1570 r.–po 1596 r.
21
Zdziechów
kalwinizm
przed 1560 r.–?
22
Żarnów
kalwinizm
przed 1570 r.–?
Źródło: oprac. własne. na podst. Protestanci w Radomiu i regionie radomskim, red. J. Kłaczkow, Radom
2006.
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Zbory protestanckie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w XVI–XVII w. Źródło: opracowanie
własne, na podst. j.w. Kolor czerwony – zbory kalwińskie, zielony - ariańskie

Najważniejszym ośrodkiem reformacji w regionie był Jedlińsk, z którym też
związane są nieliczne zachowane zabytki dotyczące historii protestantyzmu. W
sąsiedztwie ekranu należy wyeksponować informacje o zborze i szkole w Jedlińsku oraz
zabytki: kopię dzwonu z Jedlińska (fundacji arian z 1619 r.) oraz schemat budowy
wszechświata z 1589 r. – Pyramida mirabilis mundi – rękopis z akt dawnej szkoły
znany z przedruku z 1889 r. Zakończeniem tej części ekspozycji i przejściem do
zagadnienia kontrreformacji może być druk z połowy XVII w. świadczący o przejęciu
szkoły w Jedlińsku przez katolików: Avla Dei Quam a diuturna impietate Haeretica
vindicatam Per magnifico apparatu ornatam... Stanislao Temberski Philos. Doct.
Eiusdemq; in Alma Acad. Cracoviensi Professore, Collega Minore, Ecclesiae
Collegiatae Crac. Omnium SS. Canonico, Collegij Academici Idelinsciano Directore...
W części dotyczącej protestantyzmu można również ukazać kazanie pogrzebowe
kaznodziei z Sulgostowa Daniela Raboniusza Kazania nad grobem w szczerym
szczególnym polu Jego Mości Pana Mikołaja Karznickiego w Sadkowicach, majętności
dziedzicznej, w przytomności wielu zacnych różnej religijej ludzi dnia 11 marca R.P.
1641 odprawione. Dalsza kwerenda archiwalna i biblioteczna może wykazać inne,
godne wyeksponowania rękopisy i druki związane z reformacją w regionie. Warte
upazania byłyby również portrety szlacheckich protektorów i patronów zborów
protestanckich w regionie (wraz z krótkimi notkami biograficznymi), a także kopie
drzeworytów związane z dziejami protestantyzmu w Rzeczypospolitej.
B.5.3. Kontrreformacja: Zakony. Tłem ekspozycji może być mapa przedstawiająca
rozmieszczenie klasztorów w rejonie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej z
uwzględnieniem dynamiki ich rozwoju. Szczególnego wyeksponowania wymaga tu
zakon pijarów, pod którego pieczą było radomskie kolegium – jedyna do końca XVIII
w. średnia szkoła na obszarze północnej części województwa sandomierskiego. Poza
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omówieniem dziejów kolegium ekspozycja może w sposób symboliczny odnosić się do
misji edukacyjnej kościoła poprzez rekonstrukcję biblioteki. W oparciu o znane
inwentarze książek parafialnych można ukazać w poukładane na półkach XVIIIwiecznej biblioteczki drewnianej księgi z XV-XVIII w. (kopie). Na pulpicie obok
otwarty starodruk, obok niego zaś kiosk multimedialny ze skanami wszystkich ksiąg z
biblioteczki, dzięki czemu zwiedzający miałby możliwość „przekartkowania” zasobu
bibliotecznego. W pobliżu książek omówienie postaci znanych duchownych bibliofilów
związanych z regionem – biskupów Załuskich (XVIII w.) oraz prymasa Macieja
Drzewickiego (XVI w.) wraz z prezentacją ich ekslibrisów.
Klasztory w regionie (w nawiasie daty założenia):
1. Drzewica – bernardynki, klasztor żeński
2. Kazanów – bernardyni
3. Paradyż-Wielka Wola – bernardyni, klasztor męski (1690)
4. Radom – benedyktynki, klasztor żeński (1627)
5. Radom – bernardyni, klasztor męski (1468)
6. Radom – bernardynki, klasztor żeński (przed 1505)
7. Radom – pijarzy, kolegium (1680)
8. Sieciechów – benedyktyni, klasztor męski (1122-1150)
9. Sienno – paulini, klasztor męski (1430-1471)
10. Skaryszew – bożogrobcy, klasztor męski (1170-1187)
11. Smardzewice – franciszkanie, klasztor męski (1641)
12. Solec – reformaci, klasztor męski (1626)
13. Studzianna-Poświętne – filipini, klasztor męski (1673-1674)
14. Sulejów – cystersi, klasztor męski (1176)
15. Wysokie Koło – dominikanie obserwanci, klasztor męski (1681)

Klasztory w regionie. Źródło; opracowanie własne.

Osobnym zagadnieniem są sanktuaria. W regionie cudami słynęły obrazy Matki
Boskiej ze Skrzyńska, Błotnicy, Wysokiego Koła i Paradyża-Wielkiej Woli. Tylko w
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dwóch ostatnich miejscowościach istniały zakony, natomiast wszystkie miejscowości,
jako istotne po dziś dzień – w życiu społeczno-religijnym regionu (i nie tylko)
wymagają prezentacji i omówienia. Ekspozycja może się składać z kopii jednego z
cudownych obrazów wraz z wotami (np. umieszczony w zaaranżowanej na kaplicę sali
wystawowej). W sąsiedztwie należy umieścić zachowaną księgę uzdrowień z
sanktuarium w Wysokim Kole z wpisami z XVII w.
B.5.4. Kontrreformacja: Szpitale – ważnymi instytucjami życia społecznego w okresie
XVI-XVIII w. były szpitale, które pełniły wówczas rolę przytułków dla ubogich i kalek.
Ekspozycja może obejmować statyczną, tradycyjną mapę drukowaną lub malowaną w
dużym formacie na ścianie. Na jej tle powinien znaleźć się ekran, gdzie w formie filmu
przedstawiono by rolę, jaką szpitale pełniły w omawianym okresie. Przed ekranem, w
wolno stojącej gablocie istnieje możliwość wyeksponowania dokumentów
fundacyjnych wybranego szpitala (np. w Klwowie) oraz model (makieta 3D lub
animacja) zachowanego zespołu szpitala św. Ducha z Iłży (kościółek oraz budynek
szpitala).
Sieć szpitali parafialnych w powiecie radomskim w XVI-XVIII w.
data założenia Lp.
data założenia
Lp.
miejscowość
miejscowość
(I wzmianka)
(I wzmianka)
1
Bałtów
1748
27
Policzna
1721
2
Borkowice
1721
28
Potworów
1759
3
Brzeźnica
1750
29
Radom
1432
4
Brzóza
1721
30
Radzanów
1791
5
Cerekiew
1721
31
Regów
1612
6
Chlewiska
1721
32
Rzeczniów
1721
7
Chotcza
1721
33
Sienno [?]
1721
8
Ciepielów
1598
34
Sienno
1598
9
Gródek
1750
35
Skaryszew
1624
10
Iłża
1448
36
Skrzynno
1525
11
Jankowice
1760
37
Skrzyńsko
1759
12
Janowiec
1612
38
Smogorzów
1759
13
Jastrząb
1739
39
Solec
1598
14
Jedlnia
1721
40
Szydłowiec
1528
15
Jedlińsk
1661
41
Świerże
1721
16
Kazanów
1721
42
Tczów
1721
17
Klwów
1597
43
Sucha
1750
18
Kowala Stępocina
1721
44
Wieniawa
1759
19
Kozienice
1674
45
Wielgie
1721
20
Lipsko
1598
46
Wierzbica
1598
21
Lisów
XVIII w.
47
Wierzbnik
1739
22
Mirzec
1739
48
Wolanów
1721
23
Mniszek
1721
49
Wsola
1721
24
Nieznamierowice
1759
50
Wysoka
1736
25
Odechów
1721
51
Wrzeszczów
1714
26
Oleksów
1672
52
Zakrzew
1721
53
Zwoleń
1598
Źródło: H. Karbownik, Szpitale parafialne na terenie powiatu radomskiego w XV-XVIII wieku,
„Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 19, 1982, z. 1, s. 15-16.

Tabela obejmuje szpitale funkcjonujące na terenie staropolskiego powiatu
radomskiego. Rekonstrukcja sieci szpitali na pozostałych ziemiach wymaga bardziej
szczegółowych badań.
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B.5.5. Kontrreformacja: Bractwa religijne – były jednymi z najważniejszych wspólnot,
jednoczących lokalne społeczności wokół celów religijnych, społecznych i
kulturalnych. Pierwsze bractwa w regionie powstawały już w XV w., jednak ich
renesans przypadł na drugą połowę wieku XVII i wiek XVIII. Ludzie skupieni w
bractwach (zwykle przedstawiciele różnych stanów) przyjmowali na siebie obowiązek
uczestniczenia w nabożeństwach i utrzymywania kaplic bądź ołtarzy (zakup świec,
utrzymanie kapłana, itp.).
Wyeksponować można multimedialną mapę (na niewielkim ekranie) bractw
funkcjonujących w regionie w okresie XVI-XVIII w. Przy każdej miejscowości
możliwość interakcji (wyskakujące okna z informacjami o fundacji, wezwaniu,
zapisach, zdjęcia kaplic). Z zabytków godne pokazania wydają się przywileje erekcyjne
oraz chorągwie (rekonstrukcje).
B.5.6. Ceremoniał kościelny w czasach staropolskich. Punktem wyjścia do omawiania
zagadnień staropolskiej obrzędowości katolickiej (zwłaszcza specyfiki XVI-XVIII w.),
może być zaaranżowana scenka ślubu b szlacheckiego: odwzorowanie wnętrza kościoła
(kaplicy), w której umieszczone stroje (bez manekinów) księdza i pary młodej.
Wyeksponowanie (w przypadku ceremonii szlacheckiej) pierścionków (alternatywnie
można zaaranżować pogrzeb szlachecki, który charakteryzował się nie mniejszym
przepychem (pompa funebris).

Z lewej: drewniana chrzcielnica z XVI w., kościół w Gródku. Źródło: D. Kupisz, M. Kozdrach,
Kochanowscy w XVI-XVIII w., Radom 2014. Z prawej: renesansowy poliptyk z Wieniawy. Źródło:
http://wdolinieradomki.pl/poliptyk

B.5.7. Sztuka w służbie kościołowi (renesans – barok – klasycyzm) – zagadnienie
ukazane za pomocą wizualizacji 3D oraz poprzez wyeksponowanie kopii detali
architektonicznych oraz sprzętów i szat liturgicznych ze świątyń regionu międzyrzecza.
Najlepszym sposobem prezentacji byłoby zaaranżowanie pomieszczenia wystawowego
na kaplicę. Wskazane, by nie było to skopiowanie wnętrza istniejącego obiektu, ale
kompilacja z elementów i detali z różnych epok. Dzięki temu możliwe byłoby
zaprezentowanie najciekawszych obiektów (bez konieczności utrzymania spójności
stylowej), co dodatkowo obrazowałoby dość charakterystyczny dla epoki proces
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przenikania się, a jednocześnie zacierania cech stylowych poprzez częste przebudowy
świątyń.
W umieszczonym w pobliżu kiosku multimedialnym można zawrzeć
szczegółowe informacje dotyczące eksponowanych elementów: pochodzenie, okres
powstania, styl. Można wzbogacić ten element wystawy o mapę najważniejszych
obiektów sztuki sakralnej w regionie z podziałem na style i epoki. Konieczne również
wyjaśnienie ważniejszych pojęć z dziedziny architektury.
Zabytki architektury sakralnej regionu:
Bardzice
– kościół drewniany, XVIII w. (1771-1773) [z Białobrzegów]
Błotnica
– kościół barokowo-neobarokowy, XVIII-XIX w.
Bukowno
– kościół drewniany, XVII, XX w.
Jankowice
– kościół barokowo-klasycystyczny, XVIII w. (1782-1787)
Jasionna
– kościół drewniany, 2 poł. XVII w.
Jastrząb
– kościół (obecnie neoromański), XVII w. (1677); XX w.
Jedlińsk
– kościół barokowy, XVII-XVIII w. (1645)
Kaszów
– kościół drewniany, XVII w.
Kowala
– kościół barokowy, XVIII/XIX w. (1796-1806)
Odechów
– kościół gotycki, XV w. (rozbudowany XX w.)
Radom (1)
– kościół gotycki (noeogotycki) [św. Wacława], XIII w.?; XV w. (1440); XX w.
Radom (2)
– kościół gotycki (noeogotycki) [farny], XIV w.; XV-XVI w.; XX w.
Radom (3)
– kościół i klasztor bernardynów gotycki, XV-XVI w.; XX w.
Radom (4)
– kościół i klasztor benedyktynek (ob. jezuitów) barokowy, XVII w. (1619-1627);
XVII w.; XX w.
Radom (5)
– kolegium pijarów klasycystyczne, XVIII-XIX w.
Skaryszew
– kościół barokowy, XVII w.
Szydłowiec
– kościół gotycki, XV/XVI w.
Waliska
– [Borowina] kościół drewniany, XVII w.
Wieniawa
– kościół gotycko-barokowy, XVI, XVIII w.
Wierzbica
– kościół barokowy, XVIII w.
Wolanów
– kościół drewniany, XVIII, k. XIX w.
Wrzeszczów
– kościół barokowy, XVIII w.
Wrzos
– kościół gotycki, XV, XX w.
Zakrzew
– kościół barokowy, XVIII w.
Grabowiec
– kościół barokowy, XVII w. (1626); XIX-XX w.
Iłża
– kościół, XVII w. (1603); XX w.
Iłża (2)
– kościół szpitalny z XV w. (odbudowany 1922 i po 1945)
Kazanów
– kościół, XVII w. (1788-1790); XX w.
Lipsko
– kościół, XVII w. (1614); XIX w.
Rzeczniów
– kościół barokowy, XVII w.; XVIII-XIX w.
Sienno
– kościół gotycki, XV w. (ok. 1431); XVIII-XIX w.; XX w.
Skarż. Kośc.
– kościół, XVII w. (1637); XX w.
Solec
– kościół gotycko-renesansowy, XIV w. (XVI-XVII w.); XIX-XX w.
Solec (2)
– kościół i klasztor reformatów wczesnobarokowy, XVII w.
Solec (3)
– kościół „na Kępie”, XVIII w.
Wielgie
– kościół drewniany, XVII w.
Góra Puł.
– kościół barokowo-klasycystyczny, XVIII w. (1781); XX w.
Gródek
– kościół, XVI w. (1593-1595); XVII w.; XX w.
Janowiec
– kościół późnorenesansowy (z gotyckimi pozostałościami), XIV w.; XVI w.
Jedlnia
– kościół klasycystyczny (całkowicie przebudowany na neorenesans), XVIII w.
(1790-1792); XIX w.
Magnuszew
– kościół późnobarokowy, XVIII w. (1786-1787)
Oleksów
– kościół, XVII w. (1652); XX w.
Sieciechów
– kościół (parafialny) barokowy, XVIII w. (1710, 1758-1769)
Sieciechów (2)
– kościół benedyktynów późnobarokowy, XVIII w. (1739-1779)
Sieciechów (3)
– klasztor benedyktynów barokowo-klasycystyczny (cz. romańskie), XII (?) w.;
XVIII w. (1733)
Wysokie Koło
– kościół i klasztor dominikanów wczesnobarokowe, XVII w. (1637); XIX-XX w.
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Zwoleń
– kościół [kaplice renesansowe], XVI w. (1564-1595); XVII w.; XX w.
Chlewiska
– kościół późnogotycki, XIII w. (1253-1326); XVI w. (1511-1512); XVIII w., XX w.
Czarna
– kościół późnobarokowy, XVIII w. (1763-1764)
Gowarczów
– kościół późnobarokowy (przebudowany), XVI w. (?) (1511?); XVII w. (ok. 1640);
XX w.
Kazanów
– kościół i klasztor bernardynów barokowe, XVII w.; XVIII w. (1772-1781)
Końskie
– kościół późnogotycki, XIII w. (ok. 1220); XV-XVI w. (1492-1520); XX w.
Lipa
– kościół drewniany, XVIII w. (1761)
Miedzierza
– kościół drewniany, XVII w. (1685)
Odrowąż
– kościół, XVI w.?; XVII w. (ok. 1660-1682)
Skotniki
– kościół drewniany, XVIII w.
Inowłódź
– kościół romański, XII w.; XX w.
Białaczów
– kościół barokowy, XVII w.; XIX w.; XX w
Bieliny
– kościół drewniany, XVIII w.
Błogie Szlach.
– kościół barokowy (przebudowany), XVII w.; XX w.
Drzewica
– kościół gotycki, XV w.; XX w.
Klwów
– kościół gotycki (przebudowany), XV w.; XX w.
Łęgonice Małe
– kościół drewniany, XVIII w. (1765)
Paradyż
– kościół i klasztor barokowe, XVIII w. (1747-1757; 1764)
Petrykozy
– kościół klasycystyczny, XVIII w. (1791)
Przysucha
– kościół klasycystyczny, XVIII w. (1780-1786); XX w.
Rdzuchów
– kaplica drewniana, XVIII w. (1786)
Skórkowice
– kościół (liczne przebudowy i rozbudowy, XVII w.; XIX-XX w.
Skrzynno
– kościół późnorenesansowy, XVII w.; XVIII w.
Skrzyńsko
– kościół późnobarokowy, XVIII w. (1760-1768)
Smardzewice
– kościół i klasztor, XVII-XVIII w.; XIX w.
Smogorzów
– kościół [bez jednolitego charakteru stylowego], XVII-XVII w.
Sołek
– kościół drewniany, XVII w.
Studzianna-Poświętne – kościół i klasztor barokowe, XVIII w.
Sulejów
– kościół i klasztor (cz. ruina) romańskie, XII-XIII w.; XVI w.
Zachorzów
– kaplica drewniana, XVIII w. (1785)
Żarnów
– kościół romański (kaplica gotycka), XII w.; XVI w.; XX w.
Źródło; oprac. własne na podst. Katalogów zabytków sztuki w Polsce, t. 3, Województwo kieleckie.

B.5.9. Żydzi. Pomijając epizod reformacyjny międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej
było stosunkowo jednorodne religijnie. Jedyną mniejszością, której liczebność w
okresie XVI-XVIII w. znacząco rosła w regionie byli Żydzi. Przedstawiciele tej grupy
społeczno-religijnej odgrywali znaczącą rolę w życiu gospodarczym regionu, jako
rzemieślnicy w miastach, handlarze oraz szynkarze w karczmach. Istotnym wkłądem
wielokulturowej Rzeczypospolitej w kulturę judaistyczną był zrodzony na ziemiach
południowo-wschodniej Korony chasydyzm, którego dwaj wybitni przedstawiciele
działali na terenie międzyrzecza: Izrael ben Szabataj Hapstein zw. Magid (cadyk w
Kozienicach) oraz Jaakow Icchak ben Aszer zw. Ha-Jehudi na-kadosz (cadyk
przysuski). Poniżej zestawienie gmin żydowskich w dawnym powiecie radomskim
(sporządzenie wykazu dla innych rejonów międzyrzecza wymaga dalszych badań):
Gminy żydowskie w powiecie radomskim w XVI-XVIII w.
1. Gniewoszów (w 1787 do gminy: Stężyca i 13 wsi)
2. Granica (w 1787 do gminy: Sieciechów i 21 wsi)
3. Janowiec [gmina od XVI w.] (w 1787 do gminy: 40 wsi)
4. Klwów (1787 samo miasto w gminie)
5. Kozienice
6. Lipsko (do kahału należał Solec)
7. Przysucha (w 1787 do kahału: 28 wsi w powiecie radomskim i 7 w opoczyńskim)
8. Przytyk (w 1787 do kahału: Wyśmierzyce, Wolanów i kilkadziesiąt wsi w pow. radomskim i na
Mazowszu)
9. Radom (kahał w l. 1765-1790: Radom i Zamłynie)
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10. Ryczywół (w 1787 do kahału: 112 osad w pow. radomskim, z. stężyckiej i na Mazowszu, m.in.
miasta Czersk, Piaseczno i Sobików)
11. Sienno (gmina żydowska w l. 1765-1790)
12. Szydłowiec (w 1787 do kahału: 70 osad w pow. radomskim, sandomierskim i opoczyńskim, m.in.
miasta Janików, Jastrząb, Skrzynno, Wąchock, Wierzbica, Zygmuntów)
13. Zwoleń [gmina od XVI w.] (w 1787 do kahału: ponad 80 osad, m.in. miasta Ciepielów, Jedlińsk,
Kazanów, Skaryszew)
14. Ciepielów [przykahałek podległy kahałowi zwoleńskiemu] (notowany 1786 r.)
Źródło: Oprac. własne na podst. Guldon Z., Krzystanek K., Żydzi w miastach lewobrzeżnej części
województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, Kielce 1990.

Ekspozycja w formie kiosku multimedialnego z interaktywną mapą regionu, na
której naniesione kahały istniejące w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Kamiennej w XVIXVIII w. Po interakcji zwiedzającego wyskakujące okno ze szczegółowymi
informacjami o gminie: pierwsza wzmianka, liczba osad należących do gminy, liczba
wyznawców, ikonografia (jeśli zachowane). W przypadku Przysuchy i Kozienic
dodatkowo informacje o chasydyzmie i obu wymienionych wyżej przedstawicielach
tego nurtu. Sam kiosk multimedialny umieszczony na tle fototapety przedstawiającej
modlących się Żydów, lub bożnicę (np. XVIII-wieczna synagoga z Szydłowca lub
Przysuchy). Można wykorzystać znane drzeworyty z XVII w. lub grafiki J. P. Norblina.
Przy ekspozycji w tle odtwarzana tradycyjna modlitwa żydowska.
C.5. Zabytki i kopie zabytków:
-

-

-

-

dzwon z Jedlińska ufundowany przez arian (1619 r.), kopia
starodruki ksiąg liturgicznych i teologicznych z XVI–XVIII w. (5–6
egzemplarzy), np. z kościoła parafialnego w Iłży
druki kazań wygłoszonych przez duchownych katolickich i protestanckich,
poświęconych szlachcie z regionu, np. Daniela Raboniusza Kazania nad grobem
w szczerym szczególnym polu Jego Mości Pana Mikołaja Karznickiego w
Sadkowicach, majętności dziedzicznej, w przytomności wielu zacnych różnej
religijej ludzi dnia 11 marca R.P. 1641 odprawione
portrety szlachty protestanckiej związanej z regionem z XVI-XVII w.
księga metrykalna z XVII-XVIII w., np. z kościoła w Policznie, Jarosławicach,
Jankowicach (depozyt – dwie ostatnie pozycje w posiadaniu parafii św. Jana w
Radomiu, lub kopia)
karta z księgi uzdrowień z sanktuarium w Wysokim Kole (kopia)
kopie obrazów religijnych (duży wybór spośród kościołów regionu), w tym
kopia jednego z cudownych obrazów któregoś z sanktuariów regionu
rekonstrukcja pomnika nagrobnego Mikołaja Szydłowieckiego (XVI w.), kopia
na podstawie zachowanych fragmentów z kościoła w Szydłowcu
płyta nagrobna Katarzyny z Białaczowa Podlodowskiej z kościoła w Przytyku
(XVI w.), kopia
nagrobek Wawrzyńca Chlewickiego (zm. 1613) z kościoła w Chlewiskach,
kopia
detale architektoniczne z różnych epok (renesans, barok, klasycyzm) [np. portal
z drzwiami żelaznymi z kościoła w Radomiu, Chlewiskach lub Szydłowcu],
prezentacje multimedialne
renesansowy poliptyk z kościoła w Wieniawie, kopia lub prezentacja
multimedialna
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-

monstrancja, np. monstrancja barokowa z 2 poł. XVII w. z kościoła w
Białaczowie
chrzcielnica, np. chrzcielnica z kościoła parafialnego w Gródku z XVI w.
dewocjonalia z końca XVIII w. z cmentarzyska na Piotrówce (10–15 sztuk),
Muzeum J. Malczewskiego
szaty liturgiczne z XVII-XVIII w., np. ornat rokokowy z poł. XVIII w. z
klasztoru w Paradyżu
naczynia liturgiczne z różnych epok, np. kielich późnorenesansowy z kościoła w
Cerekwi (1595), monstrancja z kościoła w Jasionnej (1758)
obrączki i pierścionki XVI-XVIII w., np. pierścionek z Muzeum w Czarnolesie
świeczniki, np. barokowy świecznik do paschału z kościoła w Białobrzegach

Schemat przypuszczalnego, pierwotnego obramowania pomnika Mikołaja Szydłowieckiego. Źródło: J.
Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki, Poznań 1912.

Płyta nagrobka Mikołaja Szydłowieckiego, Szydłowiec – kościół parafialny. Źródło. D. Kupisz, Rody
szlacheckie..., op.cit.

D.5. Lokalizacja:
Piwnice Domu Esterki. Mapy (zwłaszcza dotyczące administracji kościelnej), wraz z
zagadnieniem reformacji powinny stanowić wprowadzenie do tej części wystawy.
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Zasadniczą część ekspozycji może stanowić duża sala stylizowana na wnętrze kaplicy
(z wykorzystaniem kopii detali architektonicznych oraz naczyń i sprzętów
liturgicznych). W tak urządzonej przestrzeni zaaranżowana ceremonia zaślubin (stroje,
księga metrykalna). W gablocie, na wysokości ok. 1 m, między szatami księdza a
ubiorem nowożeńców wyeksponowane pierścionki. Pozostałe zagadnienia można
przedstawić we wnękach, lub niewielkich salkach (zgodnie z opisem powyżej).

149

Wstępna lista materiałów i obiektów wymagających opracowania oraz
zabytków przewidywanych do konserwacji
CZĘŚĆ I
I. Epoka kamienia
A.1. Najstarsze ślady.
Przy szczegółowym opracowaniu aranżacji tej części ekspozycji można konsultować się
z autorami monografii: (The Killing Fields of Zwoleń. A Middle Paleolithic Kill –
Butchery - Site in Central Poland, red. R. Schild, Warszawa 2006.)10.
A.2. Kopalnictwo krzemienia czekoladowego.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii epoki kamienia
(specjalność: prehistoryczne górnictwo krzemienia czekoladowego), w szczególności
naukowcami, których zainteresowania badawcze (potwierdzone dorobkiem naukowym)
obejmują ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej11.
Badania traseologiczne wybranych zabytków: rogowe motyki, narzędzia i półwytwory
krzemienne z Wierzbicy „Zele”; wyroby krzemienne ze stanowisk w Polanach,
Tomaszowie, Guzowie (po kilka sztuk).
A.3. Rydno – starożytna kopalnia ochry.
Opracowujący aranżację tej część ekspozycji mogą konsultować się z autorami pracy
Rydno. A Stone Age Red Ochre Quarry and Socioeconomic Center. A Century of
Research, Warszawa 2012.
Współpraca z rekonstruktorami (szczególnie związanymi z Rezerwatem „Rydno”).
A.4. Mezolityczni myśliwi.
Wskazane konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii epoki kamienia,
w szczególności naukowcami, których zainteresowania badawcze dotyczą terytorium
objętego wystawą12.
Badania traseologiczne narzędzi i mikrolitów (wybrane okazy) ze stanowisk Borowina,
Siemonia, Klwaty, Orońsko „Szwedzka Góra”.
Analiza archeologiczna zabytków krzemiennych (kilkadziesiąt): mikrolity oraz
narzędzia, rdzenie, odłupki, wióry z nieznanych miejscowości oraz Borowiny,
Siemonii, Klwatów, Orońska.
A.5. Rewolucja neolityczna – nowi osadnicy.
10

Specjaliści sugerowani przez wykonawcę: prof. R. Schild (IAiE PAN); dr hab. Z. Sulgostowska (IAiE
PAN).
11
Specjaliści sugerowani przez wykonawcę: prof. R. Schild (IAiE PAN); prof. Jacek Lech (UKSW); dr J.
Budziszewski (UKSW).
12
Badacz sugerowany przez wykonawcę: prof. R. Schild (IAiE PAN).
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Stanowiska neolityczne z regionu (m.in. Białobrzegi Borki, oraz osady z Brzesków gm.
Klwów) wymagają opracowania naukowego. Niezbędne konsultacje ze specjalistami w
zakresie archeologii epoki kamienia (neolicie), w szczególności naukowcami, których
zainteresowania badawcze obejmują ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej13.
Analiza archeologiczna oraz badania traseologiczne: topory kamienne, siekiery z
różnego rodzaju krzemienia, grociki, groty oszczepów, inne narzędzia krzemienne (po
kilka okazów) z różnych stanowisk; zestaw krzemieni z jamy osadniczej w
Białobrzgach-Borkach.
Analizy mineralogiczno- petrograficzne naczyń (po kilka okazów) z luźnych znalezisk
oraz Białobrzegów-Borków, Nieczatowa, Michałowa-Parcele.
A.6. Obrządek pogrzebowy w neolicie – cmentarzysko kultury pucharów
lejkowatych w Iłży.
Według informacji M. Cieślak-Kopyt z Działu Archeologii Muzeum im. J.
Malczewskiego w Radomiu badania nad tematem prowadzi prof. K. Szostek z UJ. W
dalszych pracach nad realizacją wystawy archeologiczno-historycznej w Domu Gąski i
Esterki należy uwzględnić najnowsze wyniki ww. badań.
Analiza traseologiczna wyrobów krzemiennych z cmentarzyska (kilkanaście okazów).
Analiza mineralogiczno-petrograficzna naczyń (kilka) z cmentarzyska.
A.7. Na przełomie epok – wojownik z Mokrzca.
Według informacji M. Cieślak-Kopyt z Działu Archeologii Muzeum im. J.
Malczewskiego w Radomiu temat, we współpracy z Muzeum opracowują badacze z
UMCS w Lublinie: prof. J. Libera oraz dr hab. E. Kłosińska. Badania nad materiałem
kostnym prowadzi zaś prof. K. Szostek (UJ). W dalszych pracach nad realizacją
wystawy archeologiczno-historycznej w Domu Gąski i Esterki należy uwzględnić
bieżące wyniki ww. badań.
Badania traseologiczne krzemiennych i kamiennych, kościanych zabytków, a także
szereg innych analiz np. mineralogiczno-petrograficzna naczynia z Mokrzca.
Analiza traseologiczna wyrobów krzemiennych z Radomia-Malczowa.
Analiza archeozoologiczna retuszera kościanego z Mokrzca.
Analizy metaloznawcze zabytków metalowych z Mokrzca – sztylet, bransoleta, okucia.
Konserwacja zabytków metalowych z Mokrzca.

II. Epoka brązu
A.1. Skarby epoki brązu.
Przy aranżacji elementów wystawy wskazane konsultacje naukowe ze specjalistami w
zakresie archeologii epoki brązu, których zainteresowania badawcze obejmują ziemie
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej14.
Konserwacja przedmiotów metalowych wchodzących w skład skarbu z Pogroszyna.
Analiza metaloznawcza zabytków z Pogroszyna.
13
14

Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr hab. A. Zakościelna (UMCS).
Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr hab. E. Kłosińska (UMCS.
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A.2. Pola popielnic - Ciałopalenie jako wyraz dominujących kultów słonecznych.
Według informacji M. Cieślak-Kopyt z Działu Archeologii Muzeum im. J.
Malczewskiego w Radomiu opracowaniem tematu: cmentarzysko ciałopalne z epoki
brązu Radom-Wośniki, zajmuje się, we współpracy z Muzeum im. J. Malczewskiego w
Radomiu dr hab. E. Kłosińska (UMCS), w planach są analizy metaloznawcze,
konserwacja zabytków metalowych, analizy mineralogiczno-petrograficzne wybranych
zabytków z Radomia-Wośników. Badania nad materiałem kostnym prowadzi zaś prof.
K. Szostek (UJ). W dalszych pracach nad realizacją wystawy archeologicznohistorycznej w Domu Gąski i Esterki należy prowadzić konsultacje i uwzględnić wyniki
badań ww. naukowców.
Analiza metaloznawcza kilku zabytków z innych stanowisk sepulkralnych np. Wysokie
Koło, Tresta Rządowa.
Konserwacja kilku zabytków metalowych z ww. stanowisk.
III. Epoka żelaza
B.1. Osadnictwo i życie codzienne mieszkańców międzyrzecza epoki żelaza.
Najważniejsze osady epoki żelaza z regionu wymagają opracowania naukowego.
Niezbędne konsultacje ze specjalistami w zakresie archeologii epoki żelaza, których
zainteresowania badawcze obejmują ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej15.
Konserwacja zabytków metalowych, kościanych i glinianych (po kilka okazów) z
osiedli epoki żelaza, m. in. Michałów -Parcele, Brzeski, Chinów, Radom- Michałów.
Analiza metaloznawcza zabytków metalowych (kilka okazów) z Brzesków nad
Drzewiczką, Chinowa, Brzeźce 2.
Rekonstrukcje naczyń oraz ciężarków tkackich z osiedli epoki żelaza (po kilka okazów).
A.2. Hutnictwo kultury przeworskiej.
Znaleziska związane z hutnictwem w regionie wymagają opracowania naukowego (w
szczególności duża liczba reliktów hutnictwa na terenie osiedli kultury przeworskiej,
korzystających z rud darniowych). Niezbędne konsultacje ze specjalistami badającymi
dymarki na obszarze województwa świętokrzyskiego16.
Kwerenda w Państwowym Muzeum Archeologicznym oraz Muzeum Archeologicznym
w Krakowie – wyposażenie grobów kowali z terenów międzyrzecza.
Konserwacja elementów uzbrojenia z grobu kowala, elementów skrzynki, elementów
stroju z Łączan.
Analiza antropologiczna kości z obu grobów w Łączanach.
Rekonstrukcja popielnicy z Łączan, zabytki są własnością Muzeum Regionalnego w
Iłży.
A.3. Wymiana handlowa/kontakty handlowe w epoce żelaza.

15

16

Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr hab. E. Kłosińska (UMCS).
Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr Sz. Orzechowski (UJK).
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Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii okresu wpływów
rzymskich, których zainteresowania badawcze obejmują ziemie międzyrzecza Wisły,
Pilicy i Kamiennej17.
Analizy metaloznawcze części zabytków, m.in. broni kultury przeworskiej.
Konserwacja zabytków metalowych z grobu w Kolonii Bąkowiec; paciorków szklanych
oraz innych zabytków ze szkła z cmentarzysk kultury przeworskiej: zabytków
wydzielonych z cmentarzyska w Brzeźcach (ok. 30 szt.): zabytków z okolic Gulina i
Nowej Żelaznej (kilka sztuk); zapinki z Orońska (3 szt.), Wólki Domaniowskiej (ok. 20
zabytków), Łączan (ok. 10 zabytków) – wł. Muzeum Regionalnego w Iłży.
A.4. Ciałopalny obrządek pogrzebowy w epoce żelaza.
Należy opracować część stanowisk sepulkralnych kultury łużyckiej z okresu epoki
żelaza we współpracy ze specjalistami w zakresie archeologii epoki żelaza, których
zainteresowania badawcze obejmują ziemie międzyrzecza18.
Konserwacja około stu zabytków metalowych, kościanych, szklanych, glinianych z
cmentarzysk e. ż.: Łączany, wł. Muzeum Regionalne w Iłży, Nowa Żelazna, okolice
Gulina, Brzeźce, Brzeski, Wólka Domaniowska, Zbijów, wł. Muzeum Jacka
Malczewskiego.
Analizy metaloznawcze zabytków metalowych (po kilka okazów z poszczególnych
stanowisk) m. in kolia ze Zbijowa, bransoleta z Wólki |Magnuszewskiej.
Analiza mineralogiczno-petrograficzna wybranych naczyń (kilka okazów z każdego
stanowiska).
Rekonstrukcje kilku popielnic z Nowej Żelaznej, Kolonii Brzeziny i Łączan.
A.5. Wierzenia miejscowych ludów/plemion w epoce żelaza.
Wskazane konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii epoki żelaza (ze
szczególnym uwzględnieniem kultury przeworskiej), których zainteresowania badawcze
obejmują ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej19.
Konserwacja metalowych zabytków stanowiących elementy skarbu ze Stawiszyna.
Analiza metaloznawcza zabytków ze Stawiszyna.
Analiza mineralogiczno-petrograficzna naczynia ze Stawiszyna.
Rekonstrukcja naczynia z wizerunkami jeźdźców z Łączan.
A.6. Słowianie na ziemiach między Wisła, Pilicą a Kamienną w okresie
plemiennym (VI - IX/X wiek).
Przy aranżacji tej części ekspozycji wskazane konsultacje naukowe ze specjalistami w
zakresie
archeologii
okresu
wczesnośredniowiecznego
(ze
szczególnym
uwzględnieniem kultury Słowian), których zainteresowania badawcze obejmują ziemie
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej20.

17

Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr hab. M. Biborski (UJ).
Specjaliści sugerowani przez wykonawcę: dr hab. E. Kłosińska (UMCS); prof. T. Dąbrowska (PMA).
19
Badacz sugerowany przez wykonawcę: prof. T. Dąbrowska (PMA) – jw.
20
Specjaliści sugerowani przez wykonawcę: dr hab. J. Kalaga (UW); dr M. Trzeciecki (IAiE PAN).
18

153

Konserwacja zabytków wczesnośredniowiecznych z kości i poroża oraz zabytków
metalowych ze stanowisk w Radomiu, Przybyszewie, Krzyszkowicach i Głowaczowie:
kabłączków skroniowych, pierścionków, monet, sprzączek, plomby towarowej.
Rekonstrukcja naczynia z Gródka Leśnego.

CZEŚĆ II
I. Okres wczesnopiastowski (X–XII wiek)

A.1. Międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej we wczesnośredniowiecznej
monarchii piastowskiej – przynależność administracyjna i osadnictwo.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii i historii wczesnego
średniowiecza, w szczególności naukowcami, których zainteresowania badawcze
obejmują ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej21 celem opracowania mapy
administracyjnej regionu (w tym wytyczenie granic kasztelanii). Konsultacje i badania
konieczne również przy rekonstrukcja zabudowy osady nad Mleczną lub z Rajca
Szlacheckiego.
Kwerenda źródłowa celem rekonstrukcji osadnictwa wczesnośredniowiecznego
(konfrontacja wyników badań archeologicznych ze źródłami pisanymi).
Konserwacja drewnianych elementów chat z osady nad Mleczną.
A.2. Zajęcia ludności.
Opracowania naukowego wymaga słabo rozpoznane w nauce zagadnienie obróbki
żelaza w regionie w X-XI w.
Konserwacja (i rekonstrukcja) zabytków ceramicznych ze zbiorów Muzeum J.
Malczewskiego.
A.3. Elity społeczne na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną w okresie
wczesnopiastowskim.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii i historii wczesnego
średniowiecza, posiadającymi dorobek naukowy w dziedzinie badań stroju, broni i
biżuterii z tego okresu22.
Ekspertyza (datowanie) srebrnej zausznicy z Woli Bierwieckiej.
A.4. Początki chrześcijaństwa między Wisłą, Pilicą a Kamienną.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie historii sztuki romańskiej, w
szczególności naukowcami, których zainteresowania badawcze obejmują ziemie

21
22

Specjaliści sugerowani przez wykonawcę: dr B. Fuglewicz.
Specjaliści sugerowani przez wykonawcę: prof. dr hab. A. Buko (IAiE PAN).
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międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej23 celem rekonstrukcji pierwotnej formy
wybranego kościoła romańskiego z regionu (np. Żarnów).
Kwerenda źródłowa celem określenia chronologii rozwoju sieci parafialnej w regionie.
II. Okres pełnego i późnego średniowiecza (XIII–XV wiek)
A.1. Przynależność administracyjna.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii i historii wczesnego
średniowiecza, w szczególności naukowcami, których zainteresowania badawcze
obejmują ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej24 celem wytyczenie granic
kasztelanii w regionie i określenia przemian przynależności administracyjne tych ziem
(między Mazowszem, a Małopolską).
A.2. Osadnictwo wiejskie i miasta regionu – ich mieszkańcy oraz życie
gospodarcze.
Wskazane konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie historii gospodarczej
średniowiecza, zajmującymi się handlem25, celem opracowania mapy szlaków
handlowych przebiegających przez ziemie międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej w
XV w. Konieczne również tłumaczenia wybranych przywilejów z jęz. łacińskiego na
jęz. polski i ew. inne języki.
Kwerenda w AGAD – wytypowanie przywilejów lokacyjnych i przywilejów na
jarmarki wystawianych dla miast regionu.
Konserwacja narzędzi żelaznych z Radomia (zbiory Muzeum J. Malczewskiego) oraz
kafli z Siekluk (zbiory Muzeum Narodowe w Kielcach).
A.3. Rycerstwo i formowanie się stanu szlacheckiego na ziemiach między Wisłą,
Pilicą a Kamienną.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii i historii średniowiecza,
zajmującymi się budownictwem obronnym, celem rekonstrukcji wybranego grodu
rycerskiego z regionu (np. w Gniazdkowie)26.
Konserwacja zabytków metalowych: podkowy i ostrogi średniowieczne, topór żelazny
(ze zbiorów Muzeum J. Malczewskiego).
A.5. Najważniejsze wydarzenia polityczne w regionie.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii i historii średniowiecza,
zajmującymi się bronią27, celem rekonstrukcji broni myśliwskiej z XIV-XV w.
A.6. Kościół na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XIII–XV wieku.

23

Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr Z. Lechowicz (NID).
Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr B. Fuglewicz – jw.
25
Proponowany konsultanci do tematu: prof. H. Samsonowicz (UW); prof. R. Szczygieł (UMCS).
26
Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr Z. Lechowicz (NID).
27
Pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
24
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Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie muzykologii, w szczególności
badaczami muzyki średniowiecznej28 celem wytypowania dzieł Mikołaja z Radomia
(rękopiśmiennych zapisów nutowych jego kompozycji) oraz historykami architektury
specjalizującymi się w sztuce gotyku29.
Kwerenda w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu w zakresie ksiąg z XV w.
pochodzących z dawnych zbiorów bibliotek parafialnych regionu.
Konserwacja gotyckich rzeźb kościelnych i sprzętów liturgicznych (w zależności od
tego, czy i jakie zostaną przekazane w depozyt).

III. Okres wczesnonowożytny (XVI–XVIII wiek)
A.1. Przynależność administracyjna i przemiany osadnicze.
Kwerenda archiwalna w celu ustalenia chronologii osadnictwa, w szczególności w XVII
i XVIII w.
A.2. Praca i życie codzienne w miastach regionu.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie archeologii i historii oraz historii
sztuki (historykami architektury)30 celem wykonania rekonstrukcji ratusza spośród
zabytkowych obiektów regionu (np. Szydłowca) oraz rekonstrukcji fragmentu
wodociągu z Radomia i pieca garncarskiego.
Konserwacja monet z XVI-XVIII w., kołowrotka z nawijaczem do nici oraz naczyń
ceramicznych i kafli (ze zbiorów Muzeum J. Malczewskiego).
A.3. Szlachta na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną.
Opracowania wymaga zagadnienie struktury własności szlacheckiej w regionie
międzyrzecza Wisły, Pilicy i Kamiennej oraz jej przemian na przestrzeni XVI-XVIII w.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie historii sztuki (historykami
architektury)31 celem rekonstrukcji wybranych dworów i pałaców szlacheckich oraz
celem selekcji mebli z różnych epok (renesans – barok – klasycyzm) – do aranżacji
wnętrza dworskiego.
Kwerenda archiwalna w celu odszukania dokumentów (listów, laudów sejmikowych,
mów sejmowych) oraz pieczęci przedstawicieli szlachty związanej z regionem.
Konserwacja przedmiotów z metalu (ostrogi z XVI-XVIII w. – kilka sztuk) oraz
drewnianych mebli z XVIII w. (zbiory Muzeum J. Malczewskiego).
A.4. Międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej w dobie wojen, rokoszów i
konfederacji.
Konserwacja broni (pistoletów skałkowych i zbroi) oraz monet (w tym skarbów monet)
ze zbiorów Muzeum J. Malczewskiego.

28

Badacz sugerowany przez wykonawcę: prof. P. Gancarczyk (IS PAN).
Proponowany konsultanci do tematu: prof. J. Kajzer (UAM), dr A. Soćko (UAM).
30
Badacz sugerowany przez wykonawcę: dr Z. Lechowicz (NID).
31
Badacz sugerowany przez wykonawcę: prof. L. Kajzer (UŁ).
29
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A.5. Życie religijne ziem między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XVI-XVIII wieku.
Konsultacje naukowe ze specjalistami w zakresie historii sztuki32 celem rekonstrukcji
nagrobka Mikołaja Szydłowieckiego z kościoła w Szydłowcu (w oparciu o zachowane
elementy tegoż nagrobka).
Kwerenda źródłowa w poszukiwaniu druków protestanckich oraz kwerenda muzealna w
poszukiwaniu portretów szlachty protestanckiej związanej z regionem międzyrzecza.
Konserwacja rzeźb kościelnych i sprzętów liturgicznych o ile zostaną pozyskane jako
depozyt.

32

Badacz sugerowany przez wykonawcę: prof. J. Harasimowicz (UWr.).
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Lista tematów i zabytków, przewidzianych do zaprezentowania w
wersji multimedialnej33
Część I
I Epoka kamienia
A.1. Najstarsze ślady człowieka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mapa multimedialna zlodowaceń, zakładka z antropogenezą.
Film animowany rekonstrukcja polowania.
Wizualizacja 4D stanowiska w Zwoleniu.
Film dokumentalny o odkryciu w Zwoleniu.
Hologramu z obrazem poruszającego się mamuta.
Ścieżka dźwiękowa – szum wody, hałas zwierząt, dźwięki wydawane przez
konkretne gatunki zwierząt: konie, bizony, nosorożce, mamuty, okrzyki
triumfujących ludzi.
7. Wydruki 3D kopii zabytków.
A.2. Kopalnictwo krzemienia czekoladowego.
1. Sekwencja map multimedialnych z zasięgiem złóż krzemienia.
2. Animacja multimedialna lub film animowany obrazujący pracę ludzi z epoki
kamienia w kopalni Wierzbica Zele.
A.3. Rydno – starożytna kopalnia ochry.
1. Mapa multimedialna 4D Rydna.
2. Prosta w formie animacja poklatkową – rekonstrukcja jednej z faz zasiedlania
Rydna, zastosowanie ochry.
A.4. Mezolityczni myśliwi.
1. Rekonstrukcja wyglądu i ubioru przedstawiciela kultury chojnicko-pieńkowskiej,
zaprezentowana w postaci hologramu.
2. Wizualizacje 3D narzędzi i broni.
A.5. Rewolucja neolityczna – nowi osadnicy.
1.
2.
3.
4.

Mapa multimedialna zasięgu ewolucji neolitycznej.
Kiosk multimedialny - techniki w neolicie, wizualizacja 3 D narzędzi.
Wizualizacja 3D odkrytych chat.
Film edukacyjny, przygotowany na podstawie archeologii doświadczalnej.

33

Multimedia, w kontekście ich aranżacji i związku z treścią określonych tematów omówiono szerzej przy
opisie określonych elementów ekspozycji. Tam też podano dokładniejsze, merytoryczne treści, które winny
zawierać animacje, filmy, itp.
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A.6. Obrządek pogrzebowy w neolicie – cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych
w Iłży.
1. Mapa 4D/wirtualny spacer – rekonstrukcja wyglądu cmentarza w Iłży w momencie
jego odkrycia.
2. Rekonstrukcja multimedialna charakteru życia mieszkańców nekropoli Iłżeckiej,
wizualizacja 3D zabytków.
3. Rekonstrukcja najciekawszych grobów w obstawach kamiennych – użycie
wydruków 3 D kości szkieletów.
A.7. Na przełomie epok – wojownik z Mokrzca.
1. Mapa multimedialna kultur i stanowisk z epoki.
2. Hipotetyczne rekonstrukcje pochówku z Mokrzca oraz Radomia-Malczewa,
wizualizacja 3D narzędzi.
3. Film dokumentalny/reportażowy z prac specjalistycznych nad rekonstrukcją
hipotetycznego wyglądu mężczyzny.
4. Szkielet męski wojownika z Mokrzca (wydruk 3D).
II. Epoka brązu.
A.1. Skarby epoki brązu.
1. Zbiór map multimedialnych, oraz animacje/grafiki pokazujące pracę brązownika.
2. Wizualizacja sposobu noszenia biżuterii, wizualizacja 3D poszczególnych
elementów skarbu z Pogroszyna, Krobowa, Mniszewa i Janika.
A.2. Pola popielnic - ciałopalenie jako wyraz dominujących kultów słonecznych
1. Animacja komputerowa – spacer po wirtualnym/panoramicznym cmentarzu w
czasie jego funkcjonowania: rozmieszczenie grobów i ich skupień, scena składania
urny do grobu, odpowiednia ścieżka dźwiękowa: płacz żłobników, korowód
pogrzebowy, możliwość założenia okularów, obraz 3 D.
2. Wizualizacja 3D popielnicy z Tresty Rządowej.
III. Epoka żelaza.
B.1. Osadnictwo i życie codzienne mieszkańców międzyrzecza Wisły, Pilicy i
Kamiennej w epoce żelaza.
1. Multimedialna mapa regionu z podziałem na kulturę łużycką, pomorską,
przeworską w odpowiednich przedziałach chronologicznych, zaznaczone wybrane
znane cmentarzyska i osady, znaleziska skarbów, oraz miejsce kultowe.
2. Animacja multimedialna zawierająca rekonstrukcję kilku osiedli z najciekawszą
zabudową.
A.2. Hutnictwo kultury przeworskiej.
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1. Mapa multimedialna Europy (dynamiczna - przesuwanie się granic limesu,
wyłaniające się najważniejsze punkty działań zawiązane z wojnami, toczonymi
przez imperium rzymskie - zakładka z projekcją filmu o procesie wytopu żelaza.
2. Film fabularyzowany o rodzinie z osiedla produkcyjnego.
3. Animacja 3D grobu kowala – wojownika; wizualizacja pracy kowala.
A. 3. Wymiana handlowa/kontakty handlowe w epoce żelaza.
1. Sekwencja map multimedialnych: mapa Europy i regionu w epoce żelaza
pokazująca najważniejsze kultury epoki żelaza, kontakty handlowe pomiędzy
poszczególnymi kulturami, wyznaczenie szlaków handlowych; zbliżenie na obszar
międzyrzecza i pokazanie importów, w przypadku kultury przeworskiej
wyznaczenie skupienia importów. Mapa Ptolemeusza do pierszego podkałdu
wizerunu świata tamtych czasów.
A.4. Ciałopalny obrządek pogrzebowy w epoce żelaza.
1. Film animowany lub film fabularyzowanym przygotowany we współpracy z
grupami rekonstrukcji historycznej.
A.5. Wierzenia miejscowych ludów/plemion w epoce żelaza.
1. Wizualizacja 3 D skarbu ze Stawiszyna i Ginetówki, Mogielnicy, Gośniewic,
wizualizacja hipotetycznego miejsca zdeponowania skarbu, ponadto wizualizacja
sposobu noszenia biżuterii.
2. Wirtualny przewodnik 4D po stanowisku kultowym w Otalążce, ścieżka
dźwiękowa.

Część II
I. Słowianie i okres wczesnopiastowski (VI–XII wiek).
A.1. Słowianie na ziemiach między Wisła, Pilicą a Kamienną w okresie plemiennym
(VI-IX/X wiek).
1. Wizualizacja 4D osiedla nad Mleczną oraz grodziska w Radzanowie.
2. Aplikacja zawierająca informacje o panteonie bóstw słowiańskich, świętach
związanych z rokiem obrzędowym Słowian, teksty źródłowe z kronikarzy.
3. Modelowanie 3D figury niedźwiedzia i antropomorficznego idola (hipotetycznego),
w dalszej kolejności rekonstrukcja i ukazanie modelu 3 D ceramicznego naczynia z
sanktuarium.
4. Fabularyzowany film – rekonstrukcja jednego z obrzędów pogańskich.
A.2. Międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej we wczesnośredniowiecznej monarchii
piastowskiej – przynależność administracyjna i osadnictwo.
1. Animacja – rekonstrukcja obróbki drewna i budowy wału grodu.
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2. Rekonstrukcja 3D wału grodu (przekrój przez wał i ukazanie elementów
konstrukcyjnych).
A.3. Zajęcia ludności.
1. Rekonstrukcja stroju Słowian z X–XI w. – animacja lub hologram.
A.4. Elity społeczne na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną w okresie
wczesnopiastowskim.
2. Animowana rekonstrukcja wojownika z okresu pierwszych Piastów (X-XI w.)
3. Wizualizacja (animacja) wyglądu stroju przedstawiciela wczesnopiastowskich elit
(w oparciu o pochówki z Wysokiej lub Cerekwi).
A.5. Początki chrześcijaństwa między Wisłą, Pilicą a Kamienną.
1. Multimedialna mapa – rozwój chrześcijaństwa na ziemiach polskich (ze
szczególnym uwzględnieniem międzyrzecza) w X-XII w.
2. Rekonstrukcja grobu pogańskiego z okresu wczesnopiastowskiego (animacja 3D
lub hologram).
3. Rekonstrukcja grobu chrześcijańskiego z okresu wczesnopiastowskiego (animacja
3D lub hologram).
4. Druk 3D – makieta romańskiego kościoła w Żarnowie (rekonstrukcja sprzed
przebudowy).
II. Okres pełnego i późnego średniowiecza (XIII–XV wiek).
A.2. Osadnictwo wiejskie i miasta regionu – ich mieszkańcy oraz życie gospodarcze
1. Mapa multimedialna – rozwój sieci miejskiej w regionie międzyrzecza.
2. Aplikacja na urządzenia mobilne – prezentacja przywilejów lokacyjnych i
przywilejów na jarmarki (w wersji do odsłuchania i odczytania).
3. Kiosk multimedialny z królewskimi przywilejami dla miast.
4. Animacja – schemat trójpolówki.
A.3. Rycerstwo i formowanie się stanu szlacheckiego na ziemiach między Wisłą, Pilicą
a Kamienną.
1. Aplikacja na urządzenia mobilne lub w kiosku multimedialnym – prezentacja
informacji o rodach rycerskich.
2. Aplikacja na urządzenia mobilne lub w kiosku multimedialnym – prezentacja
informacji o herbach.
3. Animacja 3D (lub wydruk 3D) – model gródka rycerskiego.
4. Film – tańce dworskie.
A.4. Udział rycerzy ziemi radomskiej w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim
1409–1411
1. Kiosk multimedialny – prezentacja sylwetek uczestników bitwy grunwaldzkiej z
regionu.
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A.5. Najważniejsze wydarzenia polityczne w regionie
2. Multimedialna mapa – trasy podróży monarchów przez ziemie międzyrzecza,
zawierające sekwencje odnoszące się do kolejnych monarchów od Kazimierza
Wielkiego, po Zygmunta I Augusta.
3. Aplikacja na urządzenia mobilne – prezentacja przywilejów królewskich.
A.6. Kościół na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XIII–XV wieku.
1.
2.
3.
4.

Mapa multimedialna – rozwój sieci parafialnej w regionie.
Film lub animacja – lekcja w szkole średniowiecznej.
Animacja 3D (lub wydruk 3D) – rekonstrukcja wybranej świątyni gotyckiej.
Pulpit multimedialny (stylizowany na XV-wieczny klawicymbał) – odtwarzanie
utworów Mikołaja z Radomia.

III. Okres wczesnonowożytny (XVI–XVIII wiek).
A.2. Praca i życie codzienne w miastach regionu.
1. Wydruk 3D – rekonstrukcja założenia przestrzennego Skaryszewa lub Kozienic z
XVIII w. (możliwość uczynienia z tego elementu gry/puzzli – modele budowli 3D
do samodzielnego ułożenia przez zwiedzających).
2. Wydruk 3D – model ratusza (Szydłowiec lub rekonstrukcja ratusza w Iłży).
3. Aplikacja na urządzenia mobilne – prezentacja przywilejów cechowych.
4. Animacja – proces technologiczny wytopu żelaza w dymarce i wielkim piecu.
A.3. Szlachta na ziemiach między Wisłą, Pilicą a Kamienną.
1. Mapy multimedialne – struktura własności ziemskiej i jej przemiany na obszarze
międzyrzecza w XVI-XVIII w.
2. Aplikacja na urządzenia mobilne – prezentacja sylwetek szlacheckich działaczy
politycznych z terenu międzyrzecza.
3. Animowana mapa – rekonstrukcja przestrzenna wsi staropolskiej (np. Zakrzew w
1656 r.)
4. Film animowany – spław zboża.
5. Animacja (lub wydruk 3D) – rekonstrukcja (model) siedzib szlacheckich z XVIXVIII w. z regionu międzyrzecza.
6. Film – tańce staropolskie.
A.4. Międzyrzecze Wisły, Pilicy i Kamiennej w dobie wojen, rokoszów i konfederacji
1. Animacje – przebieg działań wojennych i ważniejszych bitew stoczonych w
regionie (Guzów 1607, Warka 1657, Skaryszew 1771).
2. Filmy z elementami fabularyzowanymi (z udziałem rekonstruktorów) – fragmenty
bitew (elementy staropolskiej sztuki wojennej).
3. Gra multimedialna (gra strategiczna) – rekonstrukcja bitew.
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A.5. Życie religijne ziem między Wisłą, Pilicą a Kamienną w XVI-XVIII wieku
1. Mapa multimedialna – struktury kościoła katolickiego w XVI-XVIII w. w regionie
międzyrzecza
2. Mapa multimedialna – rozwój reformacji w regionie międzyrzecza.
3. Kiosk multimedialny – skany ksiąg z biblioteki parafialnej.
4. Makieta 3D lub animacja – rekonstrukcja zespołu szpitala i kościoła św. Ducha w
Iłży.
5. Multimedialna mapa – bractwa religijne.
6. Kiosk multimedialny – prezentacja informacji o sztuce (pochodzenie
prezentowanych kopii detali architektonicznych, wraz z informacją o świątyniach,
z których pochodzą).
7. Kiosk multimedialny – mapa kahałów żydowskich.
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Program edukacyjny
Program edukacyjny, przygotowywany w oparciu o specyfikę wystawy, oferuje
szeroką działalność edukacyjno-popularyzatorską, skierowaną do odbiorców w każdym
wieku i o różnym przygotowaniu do odbioru historii. Cykle zajęć mają otwierać
zwiedzającym interaktywną perspektywę na przeszłość. W czasie zajęć
wykorzystywana będzie różnorodna gama narzędzi i metod aktywizacji oraz pracy z
publicznością. Zajęcia będą odbywały się w sali warsztatowej, którą należy wyposażyć
w audiowizualne urządzenia, pomocne w odbiorze treści a także w salach ekspozycji
muzealnej. Według koncepcji sala warsztatowa mogłaby się mieścić na parterze Domu
Esterki, w układzie od strony rynku. W następnym pomieszczeniu na parterze
przewidziano miejsce na niewielki sklep z pamiątkami, oraz książkami tematycznymi.
W ostatnim pomieszczeniu mogłaby mieścić się kameralna kawiarnia, w okresie letnim
stoliki wystawione także na dziedzińcu. Dziedziniec powinien być miejscem
udostępnionym dla zwiedzających. Ponadto wydaje się konieczne także atrakcyjne jego
przygotowanie, odpowiednia roślinność, miejsce na niewielkie ognisko do wypału
podpłomyków etc., miejsce na mały ogródek do prac edukacyjnych. W obrębie
dziedzińca znajdują się także archeologiczne relikty, które należałby odsłonić i
wyeksponować np. pod szkłem pancernym. Podczas badań archeologicznych
prowadzonych przez Stowarzyszenie Starożytników z Warszawy marzec – czerwiec
2016, udało się odsłonić m. in. studnię drewnianą, oraz część fundamentową przypory
znajdująca się na granicy działek przy kamienicy Gąski. Z całą stanowczością
możliwość pokazania obiektów in situ wzmacnia walory historyczne tego miejsca. Na II
piętrze Domu Esterki planowane jest zaaranżowanie sali wykładowo-kinowej
(cykliczne mini festiwale filmowe o tematyce archeologiczno-historycznej). W
rezultacie proponowanej koncepcji program umożliwi gościom kreatywne przeżywanie
wizyty w muzeum, oraz chęć powracania do niego.
Goście muzeum z kraju i zagranicy zwiedzający ekspozycję powinni mieć
możliwość skorzystać z audio przewodników przygotowanych w trzech wersjach
językowych (angielski, rosyjski, niemiecki/francuski), tabletów lub tradycyjnego
oprowadzania przez przewodnika
Cykle zajęć dostosowane będą odpowiednio dla widzów indywidualnych –
dzieci, rodzin, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz grup zorganizowanych. Wszystkie
propozycje zorientowane są na poszerzenie wiedzy o poszczególnych tematach
prezentowanych na wystawie. Istotnym elementem w programie jest też nawiązanie
stałej, regularnej współpracy ze szkołami, w celu wzbogacenia lekcji historii. Dlatego
odrębną ofertę edukacji przygotowano także dla szkolnych grup zorganizowanych.
Składają się na nią przede wszystkim lekcje muzealne adresowane do dzieci w wieku
przedszkolnym, wczesnoszkolnym (szkoła podstawowa) oraz do młodzieży
(gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe). Podczas zajęć muzealnych uczniowie
zwiedzający ekspozycję otrzymują odpowiednie materiały edukacyjne oraz będą mogli
korzystać z akcesoriów elektronicznych.
Lekcje muzealne opracowano z uwzględnieniem podstawy programowej
nauczania przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka,
muzyka, religia. Zajęcia będą stanowić znakomite uzupełnienie pracy w szkole.
Uczestnicy zajęć będą pracować z cennymi zabytkami w przestrzeniach ekspozycji. Do
przygotowania zajęć zastosowano metody aktywizujące, mające pobudzić do
samodzielnego myślenia i tworzenia własnych opinii, służą temu karty pracy, dyskusje,
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praca w grupach. Ponadto należy też przygotować, informacje o programach dla
nauczycieli, opracowanych z myślą o podniesieniu ich kompetencji w zakresie
znajomości zbiorów muzeum oraz możliwości wykorzystania jego potencjału
dydaktycznego w pracy z uczniami. Oferta dla nauczycieli powinna obejmować też
konsultacje - indywidualne spotkaniach nauczyciela z pracownikiem Działu Edukacji
Muzealnej/ lub edukatorem, w celu omówienia możliwości i sposobów
przeprowadzenia lekcji muzealnej np. z najmłodszymi grupami przedszkolnymi. W
ramach proponowanego programu edukacyjnego powinno być zatrudnionych minimum
dwóch edukatorów.
W dobie powszechnej cyfryzacji przygotowana koncepcja wystawy zawiera
także szerokie spektrum narzędzi umożliwiających tzw. „rozszerzenia wyobraźni” –
zrealizowane z użyciem technik wizualizacji, opatrzone komentarzem (multimedia), na
które składają się dźwięki, obrazy ruchome i statyczne, a nierzadko też doznania
sensoryczne (drżenie, falowanie). Wśród narzędzi budujących poszczególne ekspozycje
znajdują się m.in. na: ekrany dotykowe, tablice i mapy interaktywne, fotokody (kody
QR - quick response), prezentacje multimedialne, fabularne pokazy i inscenizacje,
interaktywne gry, projekcje laserowe, komputerowe sterowanie oświetleniem,
trójwymiarowe filmy, rekonstrukcje i wizualizacje czy hologramy. Duży akcent jest
położony także na wykorzystanie smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych,
które posiada obecnie zdecydowana większość zwiedzających.
W tym miejscu w bardziej gruntownym ujęciu zaprezentowane zostaną
rozwiązania mobilne: rozszerzona rzeczywistość, beacons oraz technologia CHESS. Na
wystawie znajduje się kilka punktów ekspozycji, w której zmierza się w stronę łączenia
świata realnego z elementami wirtualnej rzeczywistości, np. obrządek pogrzebowy w
neolicie, wojownik z Mokrzca. Rozszerzona rzeczywistość (AR) jest systemem, który
umożliwia nakładanie na obraz rzeczywisty widziany z perspektywy obserwującego
dodatkowych informacji w formie opisowej, graficznej rekonstrukcji, video, audio czy
obiektów 3D. Technologia ta pozwala wzbogacić (rozszerzyć) odbiór wystawy o
generowane cyfrowo obiekty dzięki zastosowaniu pobranej z Internetu aplikacji
mobilnej. Nanoszenie obrazu wirtualnego na rzeczywiste otoczenie może być
uruchamiane na trzy sposoby: wywołanie przez marker lub skaning tekstu,
wywoływanie obiektowe oraz lokalizacyjne. Pierwsza metoda polega na skierowaniu
kamery urządzenia mobilnego na powiązany z aplikacją napis lub kod graficzny.

Z Lewej: Sposób odczytu kodu QR. Źródło: https://etechnologie.pl/jak-wykorzystac-kody-qr/ Z prawej:
przykład nałożenia koloru/stroju na posąg bogini Kory Acropolis Muzeum Ateny. Źródło:
http://kulturainnowacje.pl/mobile/news/75-czy-chess-zrewolucjonizuje-zwiedzanie%3F
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Wywoływanie poprzez obiekt wymaga odczytania przez oprogramowanie
odpowiedniego formatu. Ostatni ze sposobów – wywoływanie poprzez lokalizację –
funkcjonuje w oparciu o zidentyfikowanie przez program. Technologia AR stwarza
m.in. możliwość wyświetlania dodatkowych informacji na temat eksponatów,
wizualizacji obiektów w trójwymiarze, czy też stworzenia wirtualnej rekonstrukcji ruin
budynków, symulacji militarnych, rekonstrukcji grobów etc. Wzajemne przenikanie się
sfery realnej i wirtualnej w ramach wystawy muzealnej wzmacnia siłę przekazu
eksponatów wzbudzając emocje, pogłębia wrażenia, i przeżycia zwiedzających.

Z lewej: sposób odbioru sygnału przy pomocy technologii beacons http://estimote.com/press-kit/ Z
prawej: odbiór informacji. Źródło: http://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2015/beacons

Symulator wyglądu machiny oblężniczej. Źródło: Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w
Działdowie.

Innym narzędziem wzbogacającym spektrum zwiedzania są beacony mikrokomputery, które poprzez korzystanie z technologii Bluetooth Low Energy
komunikują się z użytkownikami określonej aplikacji mobilnej. Urządzenia te wysyłają
sygnały radiowe, które są rozpoznawane przez kompatybilne telefony, smartfony czy
tablety. Zbliżenie się użytkowników do czujnika powoduje automatyczne przesłanie
dedykowanych treści czy też aktywowanie określonych funkcji. Umieszczanie
beaconów w przestrzeni muzealnej jest nowoczesną metodą budowania przewodników
po ekspozycjach. Umożliwiają one wyświetlanie dodatkowych informacji o
eksponatach w momencie, w którym zwiedzający znajdują się w zasięgu nadajnika.
Beacony posiadają potencjał inteligentnych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po
salach muzealnych, za ich pomocą użytkownik może sprawdzić godziny otwarcia
muzeum, cennik biletów czy też dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach.
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Warunkiem technicznym otrzymywania wysyłanych przez beacony powiadomień jest
posiadanie urządzenia przenośnego z systemem iOS lub Android oraz pobranie
darmowej aplikacji. Kolejnym krokiem w stronę przełomowych zmian w zwiedzaniu
muzeum jest aplikacja CHESS (Cultural-Heritage-Experiences through Socio-personal
interactions and Storytelling). Technologia ta, opracowana w ramach projektu
finansowanego przez Unię Europejską, obejmuje specjalne narzędzia, które koncentrują
się na tworzeniu spersonalizowanych sposobów odkrywania muzealnych zbiorów.
Pierwszym z nich jest „CHESS visitor survey”, który, za pomocą ankiet jedno- lub
wielokrotnego wyboru, tworzy profil zainteresowań zwiedzającego. Następnie, za
sprawą „CHESS authoring tool” na podstawie zebranych danych kuratorzy i inni
pracownicy
obiektów
otrzymują
możliwość
budowania
indywidualnej,
spersonalizowanej ścieżki zwiedzania. Finalnie, moduł „Storytelling engine” odtwarza
określoną historię w trakcie zwiedzania oraz na bieżąco aktualizuje elementy ścieżki w
oparciu o kolejne wybory uczestnika. Projekt CHESS ukierunkowany jest na
spersonalizowanie i indywidualizację wizyty w muzeum, dlatego też - w
przeciwieństwie do tradycyjnego przewodnika - każdemu z gości może być
zaproponowana inna opowieść, dostosowana do jego osobistych oczekiwań. To
nowoczesne rozwiązanie korzysta zarówno z technologii mobilnych, geolokalizacji,
efektów 3D jak i rozszerzonej rzeczywistości. Przemienia zwiedzanie w interaktywne
doświadczenie, włączając publiczność w aktywne poznawanie prezentowanej części
ekspozycji.
Współczesny zwiedzający nie chce przyjmować roli pasywnego odbiorcy,
któremu narzuca się określony punkt widzenia. Odbiorca oczekuje aktywnego
uczestnictwa w zwiedzaniu, potrzebuje wchodzić w indywidualne lub grupowe
interakcje z treścią ekspozycji, oraz chce mieć możliwość ich komentowania. W tym
świetle celem muzeum musi być tworzenie ekspozycji i ścieżek edukacyjnych w
oparciu o platformy komunikacji.
Platforma ta powinna przybierać charakter ośrodka kreowania tożsamości i
wartości nie na zasadzie pouczania, lecz inspirowania i pobudzania do samodzielnego,
niezależnego myślenia. Realizuje się ona poprzez otwarcie przed widzem cyklu
różnorodnych spotkań warsztatów, na których uczestnicy będą mogli dyskutować.
Dlatego koncepcja edukacyjna zakłada także nieodzowność budowania przez muzeum
„partnerskich” relacji.
Nieodzownym rozwinięciem idei muzeum „otwartego - partnerskiego” jest
upowszechnianie zasobów w przestrzeni wirtualnej. Wirtualna przestrzeń muzeum
(strona internetowa) stanowi część uzupełniającą muzeum realne, rzeczywiste. Dzięki
wykorzystaniu technik informatycznych i audiowizualnych należy zaproponować
internautom m.in. wirtualne spacery po wystawach, możliwość odsłuchania plików
muzycznych, pobranie materiałów edukacyjnych, Newsletter.

Propozycja programu edukacyjnego dla szkół lub grup zorganizowanych z
możliwością wybory wersji anglojęzycznej:
Przedszkole
Lekcje muzealne dla przedszkolaków składają się z wprowadzenia w ekspozycje
muzealne oraz warsztatów plastycznych. Podczas wizyty w muzeum dzieci rozbudzają
i rozwijają swoje umiejętności oraz poszerzają zdolności językowe, kreatywne oraz
społeczne.
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· A jak Archeologia Dzieci dowiedzą się, co to za dziedzina nauki. Poznają
narzędzia do pracy terenowej. Same będą mogły wykopać zabytki umieszczone
w specjalnie zaaranżowanej piaskownicy archeologicznej (w okresie letnim
ustawionej na dziedzińcu muzealnym, w okresie zimowym zaaranżowanej na
ekspozycji lub w sali edukacyjnej).
Warsztaty plastyczne: dzieci otrzymują tekturowe modele masek np.
jaskiniowiec, rycerz, królewna, następnie ozdabiają je dostępnymi plastycznymi
artykułami, alternatywą jest klejenie modeli zamków z gotowych szablonów lub
tworzenie makiet.

Z lewej: piaskownica archeologiczna. Źródło: fot. autorów opracowania. Z prawej dzieci na ekspozycji
muzealnej uzupełniające materiały edukacyjne. Źródło: http://www.archeokids.it

Szkoła podstawowa /KL. I–III/
· Warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci mogą tworzyć tematyczne prace
m.in. naczynia, figurki, przęśliki ciężarki tkackie. Alternatywnym rozwiązaniem
ozdabianie kartonowych modeli naczyń. Po warsztatach ceramicznych
przewidziany jest wypał oraz przekazanie prac ich twórcom. (Należy nawiązać
współpracę z panem Bogusławem Dobrowolskim kierownikiem pracowni
ceramicznej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w celu uzgodnienia
możliwości prowadzenia okazjonalnych wypałów).
· Paleolityczny jaskiniowiec: na ekspozycji ,,Najstarsze ślady – łowcy
neandertalscy w Zwoleniu” dzieci zapoznają się z tematyką pierwszych
hominidów. Następnie przy użyciu materiałów plastycznych narysują/ namalują
wspólnie wyobrażenia o pierwszych ludziach i dużych zwierzętach na dużym
fragmencie płótna rozciągniętym na sztalugach.
· Szlakiem kupców i rzemieślników – warsztaty
Na ekspozycji o wiekach średnich, przeniesiemy się w czasy średniowiecza.
Dowiemy się m.in. jak wyglądało życie kupców, wędrownych aktorów,
żebraków, kaznodziei. Następnie przy użyciu masy papierowej, kolorowych
szkiełek, i koralików, dzieci wykonają kukiełki do teatru lalkowego. W wielu
szkoła istnieją obecnie kółka teatralne. Wykonane lalki mogłyby posłużyć do
przygotowania sztuki o czasach średniowiecza.
· Warsztaty budowanie zamków - dzieci otrzymują glinę, kamyki, drewniane
patyczki i inne materiały, następnie zajmą się tworzeniem modeli studni,
zamków, ratuszy etc.
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Z lewej: zajęcia plastyczne: budowanie zamków. Źródło: http://www.coop-era.it/ Z prawej: zajęcia
ceramiczne. Źródło: fot. autorów opracowania.

· Pasuję Ciebie na rycerza, Zajęcia w nawiązaniu do obiektów znajdujących się
na ekspozycji średniowiecznej (miecze, groty, fragmenty kolczugi etc.)
opowiadają o rycerzach – kim byli i czym się zajmowali, jak można było zostać
jednym z nich. Uczestnicy wysłuchają opowieści związanych z etosem
rycerskim, wezmą udział w ceremonii pasowania na rycerza. Dziewczynki
zostaną odznaczone jako damy dworu. Podczas zajęć dzieci wykonają projekt
własnego herbu, lub szkic ozdobnego haftu.
Szkoła podstawowa (KL. IV–VI)
· Fabryka czekolady Zajęcia rozpoczynają się od odwiedzin ekspozycji. Po
wspólnym omówieniu tematu krzemienia czekoladowego, dzieci otrzymują
materiały plastyczne i techniczne i zaczynają tworzyć własne papierowe makiety
kopalni krzemienia. Prace w gronie rówieśników i wykorzystanie niekiedy
zaskakujących, często niekonwencjonalnych materiałów i technik artystycznych
rozwija wyobraźnię i utrwala omawiane zagadnienia.
· Millefiori Uczniowie na ekspozycji dotyczącej kontaktów handlowych dowiedzą
się jakie relacje panowały między Cesarstwa Rzymskiego i terenami
Barbaricum. Podczas lekcji usłyszą, które z przedmiotów były luksusowe,
prestiżowe i dlaczego. Zajęciom towarzyszyć będą warsztaty tworzenia
paciorków z modeliny techniką Millefiori.
· Labirynt Muzeum jest miejscem pełnym różnych zakamarków, wśród których
czasem łatwo stracić orientację. Co może nam pomóc dzieciom w odnalezieniu
drogi – Mapa. Na zajęciach dzieci dowiedzą się, kto tworzył mapy i plany.
Następnie wyruszą w muzealną podróż w poszukiwaniu wyjątkowego
eksponatu. W części warsztatowej zajęć wykonają mapę muzeum jako
tajemniczego i niezwykłego miejsca pełnego skarbów.
· Od ziarenka do chleba zajęcia z pokazem multimedialnym, podczas których
uczestnicy dowiedzą się jak kiedyś siało i zbierało się zboże, następnie jak
mieliło się ziarno, jak wyglądały piece chlebowe. Podczas zajęć dzieci będą
mogły zmielić ziarno w żarnie i przygotować własne podpłomyki
(przygotowanie podpłomyków tylko w okresie letnim, na specjalnie
przygotowanym miejscu – małym palenisku w obrębie dziedzińca).
· Młody Indiana Jones mury muzeum kryją w swoich zakamarkach wiele
tajemnic. Na zajęciach uczniowie zamienią się w detektywów, których zadaniem
będzie samodzielne zwiedzenie historycznej części ekspozycji oraz rozwiązanie
zagadek dotyczących jego najciekawszych i najważniejszych zbiorów. To
doskonałe zajęcia dla aktywnej grupy nastolatków.
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Z lewej: rozcieranie ziarna. Źródło: Projekt AgriCultura Pierwszych Rolników. Z prawej: Aranżacja
wystawy – szuflady, skrytki. Źródło: Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.

Gimnazjum
· Mitologia słowiańska, lekcja połączona z prezentacją multimedialna uczniowie
usłyszą kluczowe informacje o słowiańskiej religii przedchrześcijańskiej.
· Jak powstało miasto Uczniowie poznają etapy rozbudowy średniowiecznego
Radomia. Lekcja połączona z wycieczką na grodzisko wczesnośredniowieczne.
· Świat bohaterów i rycerzy Nastolatkowie usłyszą historie o najsłynniejszych
rycerzach i ich dokonaniach (Mszczuj ze Skrzynna, Mikołaj Powała z Taczowa,
Dobrogost z Wysokina). W drugiej części zajęć uczniowie będą mieli za zadanie
odnaleźć informacje o tych postaciach na ekspozycji muzealnej.
· Symbolika roślin i zwierząt w średniowieczu lekcja połączona z prezentacją
multimedialną o roli roślin w średniowieczu, oraz o sztuce średniowiecznego
przedstawienia zwierząt.
· Warsztat średniowiecznego skryby. Podczas warsztatów ćwiczenia pisania
gęsim piórem na pergaminowym papierze. Uczestnicy poznają kolejne etapy
powstawania książki rękopiśmiennej, tajniki pracy skryby i iluminatora.
· Zielnik uczniowie będą mogli prowadzić ogródek, w którym zasadzone będą
lecznicze zioła (mięta, melisa etc.). Mały zielnik będzie znajdował się w obrębie
dziedzińca muzealnego.
· Kultura szlachecka. Sarmatyzm, Lekcja muzealna, na której poruszone
zostaną takie zagadnienia jak: mit sarmacki, cechy sarmaty, „złota wolność”,
ideologia, obyczajowość i styl życia epoki nowożytnej, barok, orientalizm,
dworek szlachecki, polski ubiór narodowy (kontuszowy).
Młodzież licealna i studenci
· Wehikuł czasu cykl zajęć interpretacyjnych skoncentrowanych na
poszczególnych tematach ekspozycji, tj. człowiek i jego środowisko życia i
pracy; wierzenia, obrzędowość/religia; struktura społeczna/władza. Podczas
spotkania uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi
spostrzeżeniami i uwagami na temat wybranego tematu lub zabytku. Dyskusja
przeplatana będzie interesującymi materiałami filmowymi, które pomogą
zrozumieć, w jaki sposób budowana jest wiedza archeologiczna. Podczas
każdego spotkania uczestnicy otrzymują materiały z pytaniami i ćwiczeniami
mobilizującymi do aktywnej analizy treści. Prowadzący moderatorzy zachęcą do
zadawania pytań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Spotkania „Wehikułu”
powinna cechować przyjazna atmosfera pobudzająca do dynamicznej wymiany
spostrzeżeń i myśli.
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Atrakcyjna oferta edukacyjna dla młodzieży, aktywny udział i szeroki wybór multimediów. Przykład
ekranu dotykowego. Źródło: http://www.wpek.pl/wpek,3,5423.html?locale=pl_PL

·

Biografia rzeczy cykl wykładów omawiających pradzieje historii pod kątem
zmian stylistycznych w przedmiotach (w ceramice, uzbrojeniu, biżuterii,
narzędziach codziennego użytku etc.). W ostatecznym podsumowaniu
poszczególnych epok tworzenie charakterystyki człowieka. Wykłady podparte
materiałami filmowymi, wizualizacjami i rekonstrukcjami.

·

Taniec, muzyka, obrzęd, rytuał spotkania poświęcone roli i znaczeniu tańca i
muzyki na przestrzeni wieków poczynając od przedstawienia z Tresty Rządowej
– wyobrażenia tańca-rytuału, poprzez znaleziska piszczałek, aerofonów,
grzechotek, do tańca i muzyki instrumentalnej, liturgicznej oraz muzyki jako
formy rozrywki. Spotkaniom mogą towarzyszyć pokazy i warsztaty taneczne.

·

Taktyka wojenna, spotkanie dotyczy nauki taktyki i strategii, a przede
wszystkim aspektów militarnych. Na zajęciach uczniowie wcielają się w postaci
głównych dowódców i rozegrają bitwy na realistycznych makietach pól walki
przy pomocy figurek wojowników z epoki. Zajęcia te uczą strategicznego
myślenia oraz historii.

Zaproś muzealnika lub rekonstruktora do szkoły. Zajęcia odbywają się w szkole po
uprzednim dokonaniu rezerwacji. W ramach spotkań z muzealnikami lub
rekonstruktorami proponujemy zajęcia, których tematem są m.in.: życie tropiciela
mamutów i reniferów, życie codzienne szlachty polskiej w majątkach, dworach, na
sejmach i sejmikach. Profil spotkania dopasowany jest indywidualnie do programu
szkoły lub klasy zgodnie z postawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zajęcia wzbogacone są o rekwizyty z epoki oraz muzealne rekonstrukcje.
Indywidualna oferta edukacyjna kierowana jest także do dzieci i młodzieży, na
zasadzie spotkań weekendowych. Proponujemy także wakacje i ferie w muzeum,
organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W ofercie znajduje się również
program Urodziny w muzeum, realizowany w weekendy. Dzieci pod opieką
edukatorów muzealnych mogą obchodzić swoje urodziny i imieniny w nietypowym
miejscu. Urodziny w muzeum to zabawa edukacyjna połączona z odkrywaniem
fascynujących zabytków i historii.
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Program dla rodzin cykliczne spotkania na poszczególnych ekspozycja tematycznych
dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat.
ü Muzeum pod lupą. Dzieci razem z rodzicami zwiedzają poszczególne
ekspozycje według zasad gry terenowej. Sami decydują się na trasę zwiedzania
(tematykę ścieżki: człowiek i jego środowisko życia i pracy; wierzenia,
obrzędowość/religia; struktura społeczna/władza) na wyznaczonych etapach
czekają na nich zadania do rozwiązania. Zagadki są o różnym stopniu trudności i
wymagają współpracy całej rodziny – dorośli pomagają dzieciom w
odczytywaniu poleceń, rozwiązywaniu zadań i przejściu do kolejnych etapów.
Przejście wyznaczonej trasy zamyka tabela punktacji.
ü Na tropie czekolady. Podczas zajęć na ekspozycji ,,Kopalnictwo krzemienia
czekoladowego”, rodzice razem z dziećmi wyznaczą na mapach edukacyjnych
najbardziej popularne kopalnie krzemienia w okolicy Radomia. Następnie
wspólnie posegregują materiały krzemienne według odpowiednich kategorii:
buły krzemienne, surowiec poprodukcyjny, rdzenie, odłupki, wióry, siekiery etc.
Podczas spotkania odbędzie się pokaz łupania krzemienia, oraz montowania
siekierki do trzonka, oraz rozniecania ognia sposobami pierwotnymi. Okresowo
planowane także wycieczki do Orońska i Wierzbicy.
ü Archeologiczne z Archiwum X. Podczas spotkań animatorzy opowiedzą
najbardziej ciekawe (z dreszczykiem) historie dotyczące zbiorów. Następnie
warsztaty podczas których będzie można wykonać amulety apotropaiczne–
zabezpieczające przed ,,złym okiem/urokiem” etc.
Spotkania dla rodziców na urlopie macierzyńskim i ojcowskich
Specjalnie przygotowana oferta dla mam i tatusiów z małymi dziećmi.
Odpowiednio skondensowany program zwiedzania jednej ze ścieżek tematycznych.
Następnie kameralne spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze w sali edukacyjnej,
gdzie podczas rozmowy o historii można także zająć się niemowlakiem. Spokój i
otwartość prowadzących spotkanie, możliwość wejścia z wózkiem do galerii,
miejsca do przewijania i karmienia.
Spotkania dla dziadków z wnuczkami cykliczne spotkania
ü Podróż w przeszłość, Integracyjne spotkania międzypokoleniowe, w których
nasi goście wspólnie będą działać. Podczas zajęć zaplanowane są przede
wszystkie warsztaty manualno-plastyczne, w których opiekunowie cierpliwie
będą wspierać swoich podopiecznych podczas wykonywania rekonstrukcji
dawnego rzemiosła np. tkanie krajek, wyszywanie barwnych haftów,
przygotowywanie łuku.
ü W historycznym obiektywnie, nasi goście będą przygotowywali kolaże
fotografii najbardziej ulubionej przez nich części ekspozycji/zabytku lub
zagadnienia, prace będą publikowane na stronie muzeum.
ü Wyprawa po skarb, zwiedzanie części ekspozycji o skarbach epoki brązu,
wyjaśnienie terminów skarb, depozyt. Następnie poszukiwanie na wystawie
innych przykładów przedmiotów, które kiedyś były cenne dla ich właścicieli.
Na koniec możliwość wybicia monet oraz przygotowywanie makiet skrzyni z
papierowych szablonów.
ü Odkrywcy rodzinnych historii, Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak
bardzo ważna dla przyszłych pokoleń jest wiedza o ich przodkach. Szczególnie
istotną rolę odgrywają domowe archiwa. W porozumieniu z seniorami, dzieci/
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młodzież nauczy się jak konstruować drzewa genealogiczne. Ponadto uczestnicy
dowiedzą się jak nowe technologie są pomocne w tych poszukiwaniach.
Dorośli
Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje wykłady, warsztaty oraz kursy.
Program działań przygotowano w taki sposób, aby mogły z niej skorzystać osoby
aktywne zawodowo. Z tego względu wszystkie zajęcia odbywać się powinny późnym
popołudniem i wieczorem np. czwartki i piątki, bądź w weekendy:
· Wykłady czwartkowe (cykliczne) popołudniowe spotkania seminaryjne.
Spotkania będą miały na celu pokazanie różnych kontekstów historycznych i
kulturowych. Prelegentami będą pracownicy muzeum, regionaliści, sympatycy i
przyjaciele muzeum, członkowie PTTK. Cyklicznie na spotkania będą
zapraszani specjalni goście.
· Warsztaty piątkowe (cykliczne):
kaligrafia - podczas zajęć uczestnicy ćwiczą pisanie różnymi rodzajami pisma,
poznają historię alfabetów, materiałów piśmienniczych i książek oraz odnajdują
w muzeum eksponaty, w których pismo, pisanie i czytanie odgrywało
niebagatelną rolę. Warsztaty stanowią wyjątkową okazję połączenia nauki
pięknego pisania z rozwijaniem zainteresowań malarstwem oraz historią.
ekslibris - To spotkania o charakterze dyskusyjnym i warsztatowym.
Zaprezentujemy jego uczestnikom historię i wartość ekslibrisu w kontekście
uniwersalnego znaku, który pozwala wyrażać w sposób symboliczny własną
tożsamość. Warsztat tworzenia spersonalizowanego ekslibrisu.
ozdobny haft, uczestnicy poznają historię haftu, podczas zajęć będą ćwiczyć
różne techniki haftu (cegiełkowy), ściegi dłuższe i krótsze, bloczkowy,
klasztorny, hafty „odzieżowe” (dziergany).
kurs tańców renesansowych. W czasie spotkania warsztatowego uczestnicy
poznają renesansowe kroki taneczne m.in.: pawana, menuet, gawota czy
kontredansa przy akompaniamencie dawnej muzyki (zajęcia w sali
edukacyjnej).
Seniorzy
Dla seniorów, osób będących na emeryturze, muzeum planuje podjąć także
współpracę z Towarzystwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla którego w ciągu
tygodnia prowadzony będzie osobny cykl wykładów tematycznych.
Także w myśl idei Cunctis patet ingressus (wstęp wolny dla wszystkich),
chcielibyśmy przygotować program wyrównujący szanse w dostępie do zwiedzania
wystawy. Do tych działań pragniemy zaprosić dzieci mieszkające w ośrodkach
opiekuńczych, hospicjach oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Szczególnie dla tej
ostatniej grupy osób, projekt lekcji przygotowany zostanie pod okiem
ekspertów/specjalistów z odpowiednim doświadczeniem (wszelkie działania powinny
podlegać założeniom zawartym w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych).
OSÓBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Osobom niewidomym i słabowidzącym w poruszaniu się po galeriach będą
pomagały plany tyflograficzne oraz oznaczenia poziome na podłogach, informujące o
obiektach przestrzennych, wszystkie prezentowane obiekty ekspozycyjne będą
zawierały mobilne tablice z opisem Alfabetem Braille'a. Ponadto ekspozycja winna być
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zaprojektowana w taki sposób, aby osoby niewidome nie miały problemu z
poruszaniem się przy użyciu laski. Goście muzeum z dysfunkcją wzroku będą mogły
poznać także elementy ekspozycji dzięki przeznaczonym do dotykania obiektom muzealiom - np. reliefowa ściana z ornamentyką naczyń, grafika dotykowa z adaptacją
obrazów - szczególnie istotne przy mapach, dalej kopie zabytków w 3D (należy
nawiązać współpracę z prof. Bogusławem Markiem z Centrum Adaptacji Materiałów
Dydaktycznych dla Niewidomych KUL). Uczestnicy będą mogli także wybrać ofertę
warsztatów, podczas których poznają obiekty za pomocą dotyku lub sami będą mogli
stworzyć kopie zabytków.
· Dotknij i usłysz zabytek Zajęcia skierowane dla osób niewidomych lub
słabowidzących. Podczas zajęć uczestnicy poznają obiekty muzealne i ich
reprodukcje takim zmysłami jak: dotyk, słuch i czasem węch i smak.

Grafika dotykowa z adaptacją obrazów. Źródło: tv KUL, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

· Utrwalone w glinie, zajęcia warsztatowe, na których tworzone będą prace w
glinie inspirowane zbiorami muzealnymi.
Odrębnym programem edukacyjnym będą objęte osoby głuche i głucho-nieme.
Oprócz istotnych założeń budowy ekspozycji, w której przewidziany jest program do
symultanicznego przekładu tekstowego podłączony do zakładek ekranów
multimedialnych. Przewidziane są także zajęcia warsztatowe:
· Migane historie Zajęcia te prowadzone w języku migowym przez osoby mające
doświadczenie w edukacji surdopedagogicznej. Tematyka spotkań oscyluje
wokół zagadnień prezentowanych na wystawie.
· Głosy przeszłości – Zajęcia warsztatowe, w których przy pomocy różnych
materiałów plastycznych, osoby będą tworzyły określone prace nawiązujące do
ekspozycji muzealnej.
W ramach projektu edukacyjnego przewidziany jest także program dla osób z
głębszą niepełnosprawnością intelektualną, której często towarzyszy niepełnosprawność
ruchowa. Ekspozycje muzealne powinny być wyposażone także w (piktogramy,
symbole PCS) – komunikacją alternatywną zrozumiałą dla osób niepełnosprawnością
intelektualną.
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Przykładowa tablica z pictogramami. Źródło: http://it.123rf.com/clipart-vector/museum_building.html

Młodzież Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu chętnie zagląda do
muzeum, dlatego wskazane byłoby nawiązanie stałej współpracy między instytucjami.
Spotkania te pozwalają uczniom na rozwijanie i doskonalenie umiejętności
postrzegania, pobudzanie procesów związanych z pamięcią, umiejętności manualnych,
a także poszerzają ich wiadomości o otaczającym świecie. Na ekspozycjach będzie
znajdowało się wiele interaktywnych miejsc, gdzie uczniowie, będą mogli dotknąć
eksponatów. Do zadań najbardziej lubianych przez uczniów zajęć należą m.in. układnie
puzzli, czy oglądanie różnych rekwizytów. Ważnym elementem takich spotkań jest
odpowiednia atmosfera i rozmowa. Podczas warsztatów plastycznych uczniowie mają
też okazję stać się twórcami – warsztaty manualne. Przestrzeń muzeum i sposób
prowadzenia zajęć powinny wyzwalając w uczniach otwartość, zaangażowanie i chęć
wchodzenia w relacje z osobami prowadzącymi. Wizyta w muzeum stanowi dla nich
wyjątkowe wydarzenie.
MUZEUM BEZ ŚCIAN ZAJĘCIA W SZPITALACH I HOSPICJUM
Działalność edukacyjna powinna być prowadzona także poza siedzibą instytucji.
Program Muzeum bez ścian jest adresowany do placówek szkolnych działających przy
szpitalach i oddziałach leczniczych dla dzieci, ale także do dorosłych przebywających
Hospicjum. Termin „muzeum bez ścian” wywodzi się z angielskiego tłumaczenia
„muzeum wyobraźni” André Malraux i w sposób adekwatny oddaje charakter
programu, który przybliża chorym ekspozycje muzealne. Dzięki takim spotkaniom
osoby nie mogące przyjść do muzeum mają okazję spotkać się z pracownikami
muzeum, mogą poznać muzealne zbiory i wziąć udział w warsztatach odbywających na
co dzień w muzeum.
Dodatkowym etapem programu edukacyjnego będzie powołanie grupy
animatorów-wolontariuszy (osoby w różnym wieku), którzy będą aktywnie wspierali i
uzupełniali ofertę działań muzealnych. W ramach przytoczonego powyżej zarysu
programu edukacyjnego, wskazanie będzie także nawiązanie współpracy m.in. z
grupami rekonstrukcji historycznej oraz osobami zajmującymi się archeologią
doświadczalną. W sezonie letnim planowane są plenerowe pikniki archeologicznohistoryczne. Podczas cyklicznych spotkań odbywać się będą fabularyzowane
inscenizacje (rekonstruktorzy lub grupy teatralne), towarzyszącymi działaniami będzie
rekonstrukcja dawnych rzemiosł m.in. garbarstwo, tkactwo, przędzalnictwo,
garncarstwo etc. Na każdym z pikników planowane jest zorganizowanie kuchni, której
karta dań odpowiadać będzie danej epoce,
***
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Program edukacyjny towarzyszący wystawie powinien być niejako transferem
przygotowującym widza na odbiór danej ekspozycji. Ponadto silny nacisk położono na
angażowanie publiczności w twórczą aktywność a tym samym traktowanie
zwiedzających, jako współautorów muzealnych treści. Realizacja tych zadań jest
możliwa dzięki wykorzystaniu potencjału tkwiącego w nowoczesnych technologiach.
Ich obecność w przestrzeni muzealnej pozwala na wzbogacanie doświadczeń
odbiorców, wzbudzenie emocji, właśnie poprzez oferowanie im urozmaiconych,
interaktywnych oraz spersonalizowanych sposobów zwiedzania. Strategicznym
punktem jest jednak, by dobór metod i technologii budujących nowoczesny wizerunek
muzeum oprzeć na jasno sprecyzowanej strategii i wyraźnie określić, czemu oraz w jaki
sposób mają służyć.

STRONA INTERNETOWA
Żadne współczesne muzeum nie może funkcjonować bez strony internetowej.
Jest to podstawowa płaszczyzna, na której potencjalni zwiedzający szukają niezbędnych
informacji. Z tego powodu wskazane jest, by planowanej wystawie towarzyszyło
przygotowanie strony internetowej. Przy jej budowani winno się kierować kilkoma
podstawowymi zasadami:
- autonomiczność – wskazane jest stworzenie własnej strony internetowej, nie zakładki
przy ogólnej stronie www. Muzeum im. J. Malczewskiego, co wzmocni pozycję
marketingową wystawy i ułatwi budowanie własnej marki.
- przejrzystość – strona internetowa musi być czytelna i wewnętrznie spójna, a
poszczególne elementy intuicyjne i łatwo dostępne (ważne przy konstruowaniu menu).
Główne elementy strony nie mogą być „przeładowane” grafiką, wskazany jest
minimalizm i prostota, co pozwoli uniknąć problemów z wyświetlaniem elementów na
różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych (w tym na urządzeniach mobilnych).
Konieczne jest również uwzględnienie elementów ułatwiających dostęp dla osób dla
osób niedowidzących – dostępność także za pomocą samej klawiatury (bez użycia
myszy), odpowiedni kontrast, możliwość dostosowania czcionki.
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Podstawowym zadaniem planowanej strony internetowej jest dostarczenie
niezbędnych informacji o wystawie, stąd konieczne są następujące elementy: dane
teleadresowe (wraz z mapą dojazdu), godziny otwarcia, ceny biletów, oferta
edukacyjna, informacje o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych. Niezbędne
elementem jest również informacje o ekspozycji, najlepiej z animowaną mapą-planem
budynku zawierającym rozmieszczenie wystaw (z opisem każdej części i ogólnymi
zdjęciami sal wystawowych).
Wartościowym elementem, który może stanowić uzupełnienie treści
prezentowanych na stronie internetowej mogłaby być baza danych – forma słownika
(encyklopedii) regionalnego, na bieżąco rozbudowywanego, a zawierającego
uzupełniające względem wystawy wiadomości, np. o stanowiskach archeologicznych w
regionie, ważniejszych zabytkach, interesujących wydarzeniach i postaciach
historycznych (wraz z ilustracjami i mapami), fragmenty materiałów źródłowych.
Jedną z zakładek strony internetowej może stanowić Sklepik, gdzie oferowane
mogą być pamiątki związane z wystawą (książki, gadżety i aplikacje na urządzenia
mobilne).
Wskazane jest stałe aktualizowanie strony internetowej, zamieszczanie
konkursów, filmików i prowadzenie stałych akcji społecznych (m.in. skierowanych do
szkół), co pozwoli na zbudowanie trwalszych więzi ze zwiedzającymi. Konieczna jest
także równoległa obecność muzeum (wystawy) na portalach społecznościowych.
Warto zaznaczyć, że stronę internetową można budować jeszcze przed
uruchomieniem samej wystawy. Wówczas na stronie internetowej można umieszczać
informacje o kolejnych etapach powstawania wystawy wraz z filmikami je
obrazującymi.
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Lista ważniejszych muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych
instytucji, w których przeprowadzono kwerendy
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Archiwum Narodowe w Krakowie
Archiwum Państwowe w Radomiu
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w
Radomiu
Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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