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mont kominów i wyłożenie hallu budynku 
muzeum o powierzchni 110 m2 płytkami ce
ramicznymi. Poza tym muzeum zakupiło sa
mochód dostawczy Fiat Ducato-Panorama. 
Wykonano także dokumentację przebudowy 
kotłowni c.o. z przystosowaniem do opalania 
olejem.

Izabela Wysocka

MUZEUM WSI KIELECKIEJ 

Rok 1996

Rok 1996 zapisał się wieloma istotnymi dla 
rozwoju muzeum, wartymi odnotowania wy
darzeniami. Nastąpiło ożywienie prac budow
lanych na terenie skansenu, wzrosło znacz
nie zainteresowanie wystawami oraz innymi 
formami upowszechniania proponowanymi 
przez muzeum.

W skali roku frekwencja osiągnęła nieno- 
towany dotąd poziom ponad 40 000 zwiedza
jących. Rozpoczęły się także wstępne przygo
towania do przypadającego w roku 1997jubi
leuszu 20-lecia istnienia naszej placówki. Pi
sząc o osiągnięciach, trzeba również odnoto
wać przykre wydarzenie. W lipcu (w nocy z 6 
na 7 ) włamano się do Dworu z Suchedniowa 
na terenie skansenu i skradziono wiele cen
nych eksponatów.

Poza udostępnianymi w czasie całego roku 
(również zimą) ekspozycjami stałymi w obiek
tach w skansenie w Tokarni i w zagrodzie w 
Bodzentynie zaprezentowano publiczności 
trzy wystawy czasowe. Zorganizowano je w 
kameralnych wnętrzach Dworku Laszczyków 
-  kieleckiej siedzibie muzeum, który wrósł już 
w kulturalny pejzaż miasta jako miejsce cie
kawych prezentacji sztuki ludowej.

Do połowy marca zwiedzający mogli oglą
dać wystawę fotograficzną Drewniana archi
tektura sakralna Małopolski przygotowaną 
jeszcze w roku ubiegłym.

Kolejnymi wystawami zaproponowanymi 
zwiedzającym były:

-  Zwyczaje wielkanocne w tradycji ludo
wej (29.03 -  04., realizacja Jacek Łagowski, 
oprawa plastyczna Danuta Dąbska), połączo
na z przeznaczonym dla dzieci i młodzieży kie
leckich szkół podstawowych konkursem na 
najpiękniejszą pisankę i kiermaszem tradycyj

nego rękodzieła ludowego związanego z Wiel
kanocą, który odbył się w dn. 30 -  31.03. (so
bota, Niedziela Palmowa). Zgromadzone na 
wystawie eksponaty pochodzące ze zbiorów 
własnych oraz kilku innych muzeów etnogra
ficznych wszechstronnie ilustrowały temat. 
Na szczególną uwagę zasługiwała bogata ko
lekcja pisanek z Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie oraz wózki wielkanocne użyczo
ne z Muzeum Regionalnego w Opocznie i To
maszowie Mazowieckim. Osobna sala była po
święcona pisankom nagrodzonym w konkur
sie. Odbył się także pokaz tradycyjnego zdo
bienia pisanek techniką batikową w wykona
niu twórczyń z Bielowie koło Opoczna zapro
szonych na uroczystość rozstrzygnięcia kon
kursu. Wystawa cieszyła się bardzo dużym za
interesowaniem .

-  Czarna robota -  tradycyjne kowalstwo  
ludowe na Kielecczyźnie (30.05 -  08., reali
zacja Małgorzata Imiołek, Artur Rakowski, 
oprawa plastyczna D. Dąbska). Była to ko
lejna (po garncarstwie), całościowo ujmują
ca temat prezentacja jednego z najciekaw
szych, tradycyjnych rzemiosł. Eksponaty po
chodziły w większości ze zbiorów własnych, 
Muzeum Wsi Radomskiej i Państwowej Służ
by Ochrony Zabytków Archeologicznych w 
Kielcach. Na wystawie można było m.in. zo
baczyć aranżację wnętrza kuźni z kamien
nym paleniskiem zaopatrzonym w oryginal
ny miech, wyposażonej w bogaty zespół na
rzędzi kowalskich. Wśród licznych przykła
dów różnorodnych wyrobów żelaznych poka
zano także znaleziska archeologiczne pocho
dzące z czasów rzymskich. Wydany do wy
stawy folder zawierał podstawowe informa
cje o historii kowalstwa, ze szczególnym  
uwzględnieniem jego rozwoju na Kielecczyź
nie w XIX i XX wieku. Wybrane na wystawę 
eksponaty i opracowane materiały będą wy
korzystane w przyszłości przy tworzeniu sta
łej ekspozycji wnętrz kuźni na terenie skan
senu.

Legendy świętokrzyskie w sztuce ludowej 
( 19.09.1996 -  01.1997, realizacja Elżbieta Szot- 
Radziszewska, oprawa plastyczna D. Dąbska), 
wystawa pokonkursowa. Znalazły się na niej 
najciekawsze z nadesłanych prac, uzupełnio
ne o eksponaty pochodzące ze zbiorów wła
snych, Muzeum Narodowego w Kielcach i 
Muzeum Wsi Radomskiej. W konkursie wzięli 
udział najbardziej znani artyści ludowi nasze
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Ryc. 5. Fragment ekspo
zycji Legendy św ię to 
krzyskie w sztuce ludo
wej w Dworku Lasz- 
czyków -  siedzibie Mu

zeum Wsi Kieleckiej

go regionu zajmujący się rzeźbą, malarstwem, 
a także wycinanką. Sale wystawowe zapełniły 
się stworzonymi przez wyobraźnię barwnymi 
postaciami czarownic, diabłów, nimf, rozbójni
ków, rycerzy, pięknych księżniczek i świętych, 
wywodzącymi się z miejscowych podań. Dla 
ułatwienia odbioru i przypomnienia mniej zna
nych opowieści do niektórych przedstawień 
dołączono treść legendy. Tematyka wystawy 
okazała się szczególnie interesująca dla dzieci 
i młodzieży kieleckich szkół. Ekspozycja została 
zgłoszona na konkurs na najciekawsze wyda
rzenie muzealne roku 1996, organizowany 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, i otrzy
mała na nim wyróżnienie.

Omawiając wystawy, należy odnotować 
fakt przyznania w poprzedniej edycji konkur
su „Muzealne wydarzenie roku” (rok 1995) 
wyróżnienia dla Muzeum Wsi Kieleckiej za 
ekspozycję Lepił gar car z gar ce..., której au
torami byli E. Szot-Radziszewska i Leszek 
Gawlik.

Wiele uwagi poświęcono także działaniom 
związanym z upowszechnianiem kultury lu
dowej. Bezpośrednio z tematami prezentowa
nych wystaw łączyły się prowadzone przez 
pracowników merytorycznych lekcje muzeal
ne. Jak co roku, w sezonie letnim zorganizo
wano trzy folklorystyczne imprezy plenero
we w skansenie, które stały się już wizytów
ką muzeum. Odbyły się:

-  IV Wytopki Ołowiu (09.06. ) -  dzięki sta
rannie przygotowywanemu i stale wzbogaca

nemu programowi, z udziałem coraz większej 
liczby znanych artystów ludowych, znalazły 
się w kalendarzu najbardziej interesujących 
imprez Kielecczyzny. W tym roku uczestni
czyło w nich ponad 2000 zwiedzających.

-  „Niedziela w skansenie” (22.09.) -  im
preza powtarzająca w mniejszej skali folklo
rystyczny program „wytopkowy”, odbywa się 
corocznie na zakończenie sezonu turystycz
nego.

-  „Dożynki” ( 08.09. ) -  muzeum było po raz 
drugi gospodarzem i współorganizatorem uro
czystych obchodów święta plonów. Uroczy
stość odbyła się z udziałem przedstawicieli 
władz wojewódzkich i gminnych z wojewodą 
kieleckim Zygmuntem Szopą na czele.

Od kilku lat muzeum jest również współ
organizatorem „Buskich Spotkań z Folklo
rem” ( 19-20.05.) i „Miechowskiego Przeglą
du Kolędniczego”, na którym było także w tym 
roku fundatorem nagród dla najciekawszych 
zespołów. Wspólnie z Wojewódzkim Domem 
Kultury w Kielcach zorganizowano po raz 
pierwszy „Zapusty”, będące prezentacją ze
społów obrzędowych. Impreza odbyła się w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Mostkach.

Tematykę związaną z działalnością mu
zeum podjęto w kilku publikacjach, które uka
zały się w poświęconym kulturze regionu cza
sopiśmie „Ikar”: Ludowe budownictwo z ka
mienia (M. Imiołek), Ludowe obrazy pasyjne 
(L. Gawlik), Pogodny św iat (E. Szot-Radzi
szewska). Pracownicy muzeum brali także 
udział w poświęconych tradycyjnej kulturze
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ludowej audycjach radiowych i telewizyjnych. 
Z myślą o zwiedzających wydano nowy prze
wodnik -Zagroda Czernikiewiczów w Bodzen
tynie, autorstwa M. Imiołek.

Trwały prace nad przygotowaniem kolej
nych scenariuszy wyposażenia wnętrz skan
senowskich, prowadzono badania dotyczące 
ziołolecznictwa, ośrodków kamieniarskich i 
oleodruków. W przygotowaniu znajduje się 
opracowanie historyczne Dworku Laszczy- 
ków.

Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Mu
zeum Wsi Kieleckiej (MWK) została zorgani
zowana jednodniowa sesja naukowa na temat: 
Detal architektoniczny w budownictwie ludo
wym na obszarze m iędzy W isłą a P ilicą  
(22.11.). Z okazji zbliżającego się jubileuszu 
20-lecia naszego muzeum na terenie skanse
nu -  we Dworze z Suchedniowa -  odbyło się 
spotkanie dyskusyjne na temat Wczoraj, dziś  
i ju tro  Muzeum Wsi Kieleckiej (21.08.). Przy
gotowano także referaty na sesję naukową we 
Wdzydzach Kiszewskich, która odbyła się z 
okazji jubileuszu 90-lecia powstania tamtej
szego muzeum, oraz w Sierpcu (31.05 -  
02.06.), gdzie zastanawiano się nad przyszło
ścią muzealnictwa skansenowskiego w Polsce.

Dzięki uzyskaniu dodatkowych środków 
finansowych na cele konserwatorskie zwięk
szyło się tempo prowadzonych na terenie 
skansenu prac budowlanych. Zakończono 
trwającą od 1992 roku realizację spichlerza

ze Złotej Pińczowskiej ( 1719 r.). Przed nadej
ściem zimy gotowy zrąb budynku otrzymał 
pokryty gontem dach. Na rok 1997 planowa
ne są prace wykończeniowe i adaptacyjne 
wewnątrz budynku, który przeznaczony jest 
na cele ekspozycyjne i reprezentacyjne.

Ponadto rozebrano i przeniesiono na te
ren skansenu dwa inne obiekty:
-  chałupę z Klonowa (gm. Suchedniów, 

XIX w.)
-  kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia z Ro

gowa (gm. Opatowiec, 1763 r.) -  translo- 
kacja kwiecień -  maj 1996 
Przewieziony, zabytkowy materiał budow

lany poddany został pracom zabezpieczającym 
i złożony pod wiatami. Jeszcze w październi
ku tego roku wykonano ławę fundamentową 
pod kościół, który będzie cenną ozdobą sek
tora małomiasteczkowego. Chałupę z Klono
wa przewiduje się wznieść w sąsiedztwie bu
dynku recepcyjno-kasowego -  mieszczącego 
tymczasowo również karczmę -  i przeznaczyć 
na toalety. Wspomnieć należy także o drob
niejszych pracach remontowych przeprowa
dzanych w innych obiektach, także w terenie
-  zagroda w Bodzentynie, młyn w Piasku. 
W Dworku Laszczyków w Kielcach wymienio
no drzwi wejściowe oraz większość okien.

Zbierająca się prawie co miesiąc muzeal
na Komisja Zakupów rozpatrzyła ponad 1200 
ofert. Zakupiono 362 eksponaty, ponad 800 
zostało przekazanych do muzeum w formie 
darów. Do księgi inwentarzowej wpisano 778

Ryc. 6. Spichlerz ze Zło
tej Pińczowskiej (1719r.) 
w Parku Etnograficz

nym w Tokarni
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pozycji. Dla wszystkich eksponatów systema
tycznie wykonywano niezbędną dokumenta
cję naukową i fotograficzną.

Należy również wspomnieć o opiniowaniu 
przedmiotów, które mogą być dobrami kultu
ry, wywożonych za granicę. W ostatnim okre
sie ze względu na powstanie paru firm trud
niących się handlem dziełami sztuki ludowej 
znacznie wzrosła ilość wydawanych eksper
tyz. W ciągu roku sporządzono ponad 700 ta
kich opinii.

Podczas wspomnianej już feralnej nocy z 
6 na 7 lipca łupem złodziei stało się ponad 80 
cennych eksponatów o wartości ponad 50 000 
złotych. Straty niematerialne są o wiele więk
sze. Skradziono m.in.: obrazy olejne (portre
ty), srebra, porcelanę, broń oraz prawie 
wszystkie cenne depozyty z Muzeum Naro
dowego w Kielcach. Mimo szybko podjętych 
działań i nadaniu rozgłosu sprawie, policji nie 
udało się dotąd wykryć sprawców i odzyskać 
straconych eksponatów Muzeum wystąpiło do 
społeczeństwa z apelem o pomoc w ich odna
lezieniu, ofiarując znaczną nagrodę pienięż
ną. Spustoszona ekspozycja jest stale w mia
rę posiadanych środków uzupełniana. Rozu
miejąc sytuację, Towarzystwo Przyjaciół 
MWK zakupiło i ofiarowało w darze francu
ski, pochodzący z końca XDÍ wieku zegar ko
minkowy z parą kandelabrów. W przypadku 
bezpowrotnej utraty skradzionych dzieł, za
pewne długo jeszcze ekspozycja dworska nie 
odzyska dawnego blasku.

Rok 1997

Rok ten upłynął pod znakiem obchodów
20. rocznicy powstania Muzeum Wsi Kielec
kiej. Obok prac związanych z przygotowaniem 
jubileuszu prowadzono normalną działalność 
merytoryczną.

Na terenie Parku Etnograficznego w To
karni i w zabytkowej zagrodzie w Bodzentynie 
udostępniano w ciągu całego roku ekspozycje 
stałe. We wnętrzach Dworku Laszczyków w 
Kielcach zaprezentowano zwiedzającym czte
ry wystawy czasowe (do końca stycznia pre
zentowana była wystawa z poprzedniego roku 
Legendy Świętokrzyskie w sztuce ludowej):

-  Nikifor -  ( 14.02 -  23.03., realizacja. J. Ła
gowski, oprawa, plastyczna. D. Dąbska) -  re
prezentatywny wybór dzieł znakomitego ar
tysty pochodzący ze zbiorów Muzeum Okrę
gowego w Nowym Sączu.

-  Higiena naszych pradziadków  -  ( 14.05 -  
25.08., realizacja Zdzisława Toporek, oprawa 
plastyczna D. Dąbska, Małgorzata Pawlik) -  
eksponaty ze zbiorów własnych, Muzeum Na
rodowego w Kielcach, Muzeum im. Przypkow
skich w Jędrzejowie, Muzeum Wsi Radomskiej. 
Zaprezentowano interesujący, rzadko spotyka
ny w salach wystawowych zespół przedmiotów 
związanych z szeroko rozumianą higieną. Wiele 
ciekawych informacji o tych zwyczajnych, a 
jednak zabytkowych rzeczach znalazło się na 
licznych planszach i w archiwalnych publika
cjach uzupełniających wystawę.

-  Spiski Modrotlacz -  (5.09-15.11) -  wy
stawa zrealizowana przez Muzeum Spiskie w

Ryc. 7. Fragment wysta
wy S pisk i m odrotlacz 
w Dworku Laszczyków -  
siedzibie Muzeum Wsi 

Kieleckiej
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Lewoczy i Muzeum ze Starej Lubowni na Sło
wacji, pokazywana wcześniej w Muzeum  
Okręgowym w Nowym Sączu. Poświęcona 
była prezentacji słowackiego rzemiosła far- 
biarskiego, sięgającego swymi korzeniami XVI 
wieku. Znalazły się na niej liczne wzorniki, 
klocki do drukowania tkanin i inne przybory 
farbiarskie oraz bogaty zespół gotowych tka
nin i wykonanej z nich odzieży.

-  Ulica Wielkiej Kolędy -  ( 12.12 .1997 -
1.02.1998, realizacja Z. Toporek, oprawa pla
styczna Małgorzata i Zdzisław Pawlikowie). Do 
urządzenia wystawy wykorzystano eksponaty 
własne oraz wypożyczone z Muzeum Narodo
wego w Kielcach. Ekspozycja poświęcona była 
obrzędowości bożonarodzeniowej. Ukazano na 
niej atmosferę przedświątecznej ulicy z kier
maszami świątecznymi, świąteczną witryną 
sklepową prezentującą tradycyjne zabawki 
choinkowe; kolędujące grupy „Z gwiazdą”, 
„Herody”, „Grupę kolędniczą z kobyłką”. Dru
ga część wystawy przedstawiała wnętrze domu 
z wystrojem świątecznym, stół wigilijny, cho
inkę, światy oraz szopki kolędnicze.

W sezonie letnim zorganizowano w skan
senie podobnie jak w poprzednim roku trzy 
plenerowe imprezy folklorystyczne:

-  V Wytopki Ołowiu (8.06.), ciesząca się 
dużą popularnością wśród turystów impreza, 
podczas której prezentacji wytopu towarzy
szą całodzienne występy zespołów ludowych 
i folkowych, kiermasze i pokazy rękodzieła lu
dowego, zwiedzanie skansenu, gry i konkur

sy oraz liczne inne atrakcje;
-  „Dożynki” (7.09.), była to trzecia tego 

typu impreza, której muzeum było współor
ganizatorem;

-  „ Niedziela w skansenie” ( 21.09.), im
preza plenerowa, będąca podsumowaniem se
zonu letniego w skansenie. Podobnie jak w la
tach ubiegłych muzeum było współorganiza
torem „Buskich Spotkań z Folklorem”, „Mie
chowskiego Przeglądu Kolędniczego” oraz 
organizowanego w Mostkach „Świętokrzy
skiego Kolędowania”.

Oferta wydawnicza Muzeum powiększyła 
się o dwie pozycje: Perspektywy (Andrzej Szu
ra), w której autor omawia zadania czekające 
MWK związane z poszerzaniem Parku Etno
graficznego w Tokarni, i Spichlerz ze Złotej 
Pińczowskiej (M. Imiołek). Tematykę muze
alną podejmowano w czasopiśmie „Ikar”, po
nadto pracownicy brali udział w audycjach 
radiowych i telewizyjnych poświęconych tra
dycji ludowej.

Należy wspomnieć, że na terenie skanse
nu w Tokarni wykonywano zdjęcia do filmu 
Bajka o lekkim chlebie (reż. Jan Jakub Kol
ski) i Syzyfowe prace (reż. Paweł Komorow
ski); częstym gościem była tu także telewizja 
edukacyjna.

W roku 1997 muzeum zwiedziło ponad 
35 000 osób.

Roboty budowlane koncentrowały się na 
pracach wykończeniowych przy spichlerzu ze 
Złotej Pińczowskiej, który został uroczyście

Ryc. 8. Impreza folklory
styczna V Wytopki Oło
wiu 8.06.1997 r. w Parku 
Etnograficznym w To

karni
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otwarty (20.09) w trakcie obchodów dwudzie
stolecia muzeum. Rozpoczęto budowę oczeku
jącego na montaż kościoła z Rogowa. W dniu 
8.07. dokonano uroczystego wmurowania aktu 
erekcyjnego odbudowy kościoła z udziałem Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kiel
cach Anny Piaseckiej i proboszcza parafii w 
Wolicy k. Tokarni księdza M. Majchrowicza.

Muzeum powiększyło swe zbiory o 883 eks
ponaty, dla których wykonano pełną dokumen
tację naukową i fotograficzną. Tradycyjnie 
większość nabytych przedmiotów to ekspona
ty etnograficzne, ale należy zaznaczyć duży 
udział w nabytkach tego roku eksponatów 
związanych z wyposażeniem wiejskich sklepi
ków, apteki, itp., takich jak: butelki i opakowa
nia apteczne, papierosy, zapałki, opakowania 
po produktach spożywczych (ogółem 343 po
zycje), których wartośćjest nieoceniona w trak

cie odtwarzania wnętrz skansenowskich i nada
wania im odpowiedniego klimatu.

Niewątpliwie najważniejszym wydarze
niem 1997 roku był obchodzony w dniach
18-21.09. wspólny z Muzeum Wsi Radomskiej 
jubileusz 20-lecia działalności. Uroczystym ob
chodom towarzyszyła dwuczęściowa Ogólno
polska Konferencja Skansenowska poświęco
na tematom: Nowe formy wykorzystania  
wnętrz zabytkowych w muzeach skansenow
skich w Polsce -  Radom 18.09 i Rozwiązania 
techniczne w muzeach skansenowskich w Pol
sce (komputeryzacja, systemy przeciwpożaro
we, system y an ty w łam aniow e)  -  Kielce
19-20.09. Uroczystym akcentem było wspo
mniane już otwarcie 20.09. spichlerza ze Zło
tej Pińczowskiej.

Jacek Łagowski


