
Muzeum jest  pe?ne ciekawostek! 

Dla najdociekliwszych odkrywców 

muzealnych sekretów 

przygotowali?my KONKURS 

Z NAGRODAMI! Szczegó?y na 

ostatniej st ronie!

Muzealne Eksponat y 

nie t ylko dla Mamy i Tat y!

Rodzi nny pr zewodni k  po

M uzeum Nar odowym Zi emi  
Pr zemysk i ej



WITAMY W MUZEUM NARODOWYM ZIEMI PRZEMYSKIEJ!

Stoj?c przed nowoczesnym gmachem muzeum trudno uwierzy?, ?e ma ono ju? 

ponad 100 lat! Oczywi?cie ? nie budynek, ale instytucja i jej bogate zbiory.

Przy wej?ciu do muzeum wita nas pomnik jego za?o?yciela KAZIMIERZA 

MARII OSI?SKIEGO. Podobno kiedy Pan Kazimierz, a w?a?ciwie wtedy jeszcze 

ma?y dziesi?cioletni Kazik, zobaczy? w krakowskich Sukiennicach sukman? 

Tadeusza Ko?ciuszki obieca?, ?e stworzy podobne muzeum w Przemy?lu. 

Danego s?owa oczywi?cie dotrzyma?. Razem z bratem Tadeuszem wiele lat 

zbierali ró?ne ciekawe obiekty, pami?tki historii, nazywane wówczas 

?staro?ytno?ciami?, które pó?niej sta?y si? pierwszymi muzealnymi 

eksponatami.
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Do?? czytania i s?uchania - zadania do rozwi?zania!  

Pytania dla dzieci m?odszych.

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

Zadania i pytania dla starszaków i doros?ych.

A DLACZEGO NA POMNIKU PAN KAZIMIERZ TRZYMA O?ÓWEK 

I RYSUNEK JAKIEGO? BUDYNKU?

Otó?, poza kolekcjonowaniem ?staro?ytno?ci? za?o?yciel przemyskiego muzeum 

pracowa? jako architekt. Rysunek, który trzyma to jego projekt siedziby 

przemyskiego muzeum. Który budynek si? Wam bardziej podoba: projekt 

Kazimierza Osi?skiego czy wspó?czesny gmach? Dlaczego? 

Jak widzicie wizyta w muzeum mo?e 

by? bardzo inspiruj?ca, a muzealne eksponaty 

mog? podsun?? Wam wiele ciekawych pomys?ów! 

Je?li tylko zechcecie si? nimi podzieli?, 

ch?tnie je poznamy!



Muzeum przechowuje pami?tki po dawnych mieszka?cach Przemy?la 

i regionu. Je?eli ciekawi Was co skrywa?a przemyska ziemia zapraszamy na 

wystaw?:

PA NORA M A  PRA DZI EJ ÓW 
I  WCZESNEGO ? REDNI OWI ECZA  

REGI ONU PRZEM YSK I EGO

Wszystkie prezentowane tu eksponaty zosta?y odnalezione przez 

ARCHEOLOGÓW, czyli naukowców, którzy odkrywaj? (najcz??ciej pod 

ziemi?) pami?tki zostawione przez naszych bardzo dawnych przodków. 

Archeolodzy badaj? je, porównuj? z innymi i na tej podstawie potrafi? nam 

opowiedzie? ile dane przedmioty maj? lat, sk?d pochodz?, do czego s?u?y?y.
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moneta rzymska 

grzywna 

krzemienny 
grot 

Wystawa zosta?a urz?dzona CHRONOLOGICZNIE, czyli poznajemy ?ycie 

mieszka?ców ziemi przemyskiej po kolei: od najdawniejszych, po coraz bli?sze nam 

czasy. Uporz?dkujcie te zabytki od najstarszych po najnowsze, zgodnie z kolejno?ci? 

prezentacji w muzeum: 

zausznica 

 br?zowe 
bransolety 

zniszczony 
rytualnie miecz 

?elazny  
br?zowa szpila 

Niesamowite! 

Archeolodzy potrafi? nam 

pokaza? nawet jak 

wygl?da?y pradawne 

budynki i ich mieszka?cy!



Cz??ciej ni? celowo ukryty skarb archeolodzy odnajduj? to, co zgubili lub celowo 

wyrzucili nasi praprzodkowie. Wiele cennych znalezisk kryj? cmentarze. 

Dawniej do grobu wk?adano wiele ozdób i narz?dzi, które nale?a?y do zmar?ego, 

lub jak wierzono: mog?y mu si? przyda? po ?mierci. 
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Ale sk?d archeolodzy 

wykopuj? te wszystkie 

przedmioty?  

Przyjrzyjcie si? pochówkowi w?gierskiego wojownika. Pochowano go razem z jego koniem! Zaznaczcie, które z narysowanych przedmiotów przy nim znaleziono. 

Czy potraficie odgadn?? do czego s?u?y?y? Dopasujcie opisy do eksponatów. 

ozdobne okucie 
torby wojownika 

 gliniane naczynie do 
przechowywania pokarmu  

w?zid?o, wk?adany do 
pyska konia element 

strzemiona stanowi?y 
podpor? dla nóg je?d?ca   ?elazne no?yce 

kab??czek skroniowy ? 
ozdoba wieszana na opasce 

?elazne groty 
strza? 

?elazne ostrze siekiery, w 
czasach pokoju narz?dzie 

codziennego u?ytku, w czasie 
wojny ? niebezpieczna bro? 

Ozdobna metalowa 
sprz?czka spina?a cz??ci 

odzie?y 

A

B 

C

E

D
F

G

H

I



TYSI?C LAT TEMU W PRZEMY?LU?

W czasach kiedy ksi??? Mieszko I przyjmowa? chrzest i w okolicach Poznania rodzi?a 

si? Polska, Przemy?l znajdowa? si? pod panowaniem czeskim, a nast?pnie zosta? zaj?ty 

przez ksi?cia kijowskiego W?odzimierza I. Dopiero syn Mieszka, Boles?aw Chrobry, 

przy??czy? Przemy?l do Pa?stwa Piastów. Zapewne to wtedy, oko?o 1000 lat temu, 

powsta? pa?ac ksi???cy, tzw. PALATIUM i okr?g?a ?wi?tynia ? ROTUNDA. 

Ich fundamenty mo?ecie zobaczy? dzi? na Wzgórzu Zamkowym, a rekonstrukcje na 

tablicach w muzeum.

Nazwa Polska wywodzi si? od plemienia Polan, zamieszkuj?cego Wielkopolsk?. W okolicach 

dzisiejszej Warszawy mieszkali Mazowszanie, w rejonie Wroc?awia ? ?l??anie, a Krakowa ? 

Wi?lanie. Jakie plemi? zajmowa?o ziemi? przemysk?? Odszukajcie odpowiedzi na tablicach 

w muzeum: .................................................................................................

 

W jednej z ostatnich gablot na wystawie poszukajcie niepozornych, niewielkich 

metalowych krzy?yków. To bardzo cenne, prawie tysi?cletnie zabytki, 

tzw. PEKTORA?Y.

Te metalowe krzy?yki sk?adaj? si? z dwóch cz??ci. Na AWERSIE, czyli przedniej 

cz??ci, znajduje si? ukrzy?owany Jezus Chrystus, a na REWERSIE ? Matka Boska. 

W ?rodku pomi?dzy dwiema cz??ciami cz?sto przechowywano RELIKWIE, czyli 

pami?tki po ?wi?tych. Nosili je zawieszone na piersi wa?ni duchowni.
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PEKTORA?Y pochodz? z odleg?ego BIZANCJUM (czyli terenów 

dzisiejszej Turcji). Ich obecno?? w przemyskich wykopaliskach 

to pami?tka po czasach panowania Ksi?stwa Kijowskiego w Przemy?lu 

i dowód odwiecznego bliskiego s?siedztwa wschodniego chrze?cija?stwa. 

Ile pektora?ów jest prezentowanych w muzealnej gablocie?

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

Rozpoznajcie ile z nich jest odwróconych AWERSEM, a ile 

REWERSEM? 



WCZESNO?REDNIOWIECZNE B?YSKOTKI

Jak wygl?da?a bi?uteria naszych praprapra?bab?? We wczesnym ?redniowieczu damy nosi?y ZAUSZNICE (przypominaj?ce dzisiejsze kolczyki), p?ócienne opaski 

ozdabia?y metalowymi kó?eczkami ? KAB??CZKAMI SKRONIOWYMI. Poza tym nosi?y korale ze szklanych paciorków, naszyjniki, bransolety. W Przemy?lu (w tym 

tak?e w miejscu, gdzie znajduje si? budynek muzeum) archeolodzy znale?li bardzo du?o SZKLANYCH BRANSOLET, by? mo?e by?y one wytwarzane gdzie? w okolicy?
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Praca archeologów przypomina czasami uk?adanie puzzli? Ile szklanych bransoletek uda Wam si? z?o?y? z tych fragmentów? 

Pokolorujcie je tak, aby by?o wiadomo, które cz??ci do siebie pasuj?. 

Ja te? lubi? uk?ada? 

puzzle! Chyba móg?bym 

zosta? archeologiem?.



CREDO NA  DWA  G?OSY
Tu? przy wej?ciu do sali znajduje si? najcenniejszy eksponat na tej wystawie, 

a nawet w ca?ych zbiorach Muzeum. Jest to niepozorny kolorowy owalny 

przedmiot: GEMMA BIZANTYJSKA. Jego wyj?tkowo?? polega nie tylko na 

wieku: ma blisko 1000 lat (na wystawie archeologicznej widzieli?cie przecie? 

o wiele starsze zabytki), rzadkim minerale, z którego go wykonano 

(to HELIOTROP), ale przede wszystkim na tym, ?e na ca?ym ?wiecie odnaleziono 

zaledwie 5 podobnych zabytków!

KOBIECA OPOWIE??

GEMMA to nie tylko zawieszka, ale przede wszystkim AMULET. Mia? on 

posiada? magiczn? moc, chroni?c? zdrowie nosz?cej go damy. Na samej gemmie 

widzimy dwie kobiety: Matk? Bosk? i mityczn? MEDUZ?. Historia odnalezienia 

zabytku jest równie? jak najbardziej kobieca: w wydobywanym z Sanu ?wirze 

znalaz?a j? o?mioletnia Ewa, jej brat ?sprzeda?? j? za lalk? dla siostry 

czternastoletniemu Kazikowi Osi?skiemu (pó?niejszemu za?o?ycielowi 

przemyskiego muzeum). W czasie II wojny ?wiatowej gemma by?a ukrywana 

przez pracownic? muzeum, pani? Aniel?, która przechowywa?a j? na g?owie 

zawini?t? we w?osy upi?te w kok. 
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Czy jeste?cie ciekawi co oznacza napis ? zakl?cie wokó? wizerunku 

Matki Boskiej? T?umaczenie odnajdziecie na tablicy. Mo?ecie je tu 

zapisa?: .......................................................................................................................................

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

Dorysujcie wokó? g?owy Meduzy tyle w??y, ile znajduje 

si? na bizantyjskiej gemmie.



CREDO  po ?acinie znaczy ?wierz??, NA DWA G?OSY ? poniewa? 

Przemy?l i jego okolice to teren przenikania si? dwóch wyzna? 

chrze?cija?skich, a zarazem dwóch kultur: zachodniej 

katolickiej i wschodniej: prawos?awnej i grekokatolickiej.

OKNA DO BOSKIEGO ?WIATA

Obrazy po granatowej stronie to IKONY karpackie.  Nie s? to 

zwyk?e obrazy ? wierni widz? w nich ?okna do boskiego ?wiata?. 

Kiedy na nie patrz?, ?atwiej im skupi? uwag? na modlitwie. 

Twórca ikon musi przestrzega? wielu zasad i regu?. Ostatni 

etap ?pisania? ikony to nadanie jej imienia, czyli podpisanie scen 

i osób na niej przedstawionych.
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 Co w?a?ciwie oznacza 

tytu? wystawy? 

Przyjrzyjcie si? literom na ikonach ? czy potraficie je odczyta?? Grekokatolicy pos?uguj? si? 

innym alfabetem, zwanym CYRYLIC?. Dodatkowo podpisy na ikonach to skróty, czytelne tylko 

dla wtajemniczonych? Poszukajcie tych dwóch napisów-skrótów na ikonach i zgadnijcie, który 

z nich oznacza Jezusa Chrystusa, a który Matk? Bosk?? 

IC XC 
~ ~ MP OY 

~ ~

Podpowiedzi, które pomog? ?z?ama? szyfr? ikon: Jezus Chrystus to grecku ?????? ??????? 

a w j. starocerkiewnos?owia?skim: ???? ??????.

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

 A co to za 

komiksy? 

Zwró?cie uwag?, ?e na ikonach postacie ?wi?tych cz?sto otoczone s? niewielkimi obrazkami. S? to sceny z ich ?ycia. 

Zobaczycie je np. dooko?a ?w. Jana Chrzciciela, Micha?a Archanio?a i ?w. Miko?aja. Tak, to ten sam, o którym pami?tamy 

szczególnie 6 grudnia! Przygl?dnijcie mu si? uwa?nie: czy ma cokolwiek wspólnego ze znanym z bajek grubym krasnalem 

w czerwonej czapce? 



STRONA KATOLICKA

Eksponaty po czerwonej, rzymskokatolickiej stronie 

w wi?kszo?ci pochodz? z nieistniej?cych ?wi?ty?, lub trafi?y do 

muzeum na renowacj?. Ich twórcami s? zarówno wielcy 

zagraniczni mistrzowie, np. niemieccy i niderlandzcy, s?ynni 

polscy arty?ci,  jak i ludowi niewykszta?ceni malarze. 
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Odszukajcie na wystawie te obrazy i odpowiedzcie na pytania: 

 ECCE HOMO (tzw. Pan Jezus Mi?osierny), twórca nieznany

Przyjrzyjcie si? twarzy Chrystusa. Jakich s?ów u?yliby?cie 

do jego opisania: spokój i zadowolenie, ból i cierpienie, 

zm?czenie i znu?enie, zniecierpliwienie i irytacja? 

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

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

?BO?E NARODZENIE?, twórca ludowy. 

Czy przedstawiona scena ma miejsce w dalekim 

izraelskim Betlejem, czy podkarpackiej wiosce? 

Przyjrzyjcie si? jak wygl?da stajenka, jak ubrani s? 

zd??aj?cy do niej pasterze? Jakie zwierz?ta im 

towarzysz? i jakie dary przynie?li Dzieci?tku? 

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

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

 ??WI?TA RODZINA?, twórca nieznany. 

To jeden z najstarszych i najcenniejszych eksponatów na 

katolickiej stronie wystawy. Pochodzi z Niderlandów i ma ponad 

500 lat! Po lewej stronie zobaczycie babci? i dziadka ma?ego 

Jezusa, a po prawej rodziców. Zwró?cie uwag? na obecne na 

obrazie podpisy: obok postaci Dzieci?tka i jego matki oraz na 

baldachimie (tu zostali podpisani ?w. Joachim, ?w. Anna i ?w. 

Józef). Porównajcie napisy z cerkiewnymi, które ?atwiej Wam 

odczyta?, dlaczego?..................................................................................................

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



Wystawa ?Credo na dwa g?osy? zosta?a urz?dzona w taki sposób, aby zabytki cerkiewne i ko?cielne s?siadowa?y ze sob?, aby mo?na by?o je porówna?, 

zauwa?y? ró?nice, ale i odnale?? podobie?stwa. Teraz kolej na Was! Oznaczcie strza?kami, które ze stwierdze? pasuj? do lewej ?zachodniej? katolickiej strony 

kartki, a które zdania charakteryzuj? sztuk? cerkiewn? po prawej ?wschodniej? stronie. Uwaga! Niektóre z nich to nie ró?nice, a podobie?stwa! 
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A. Elementem wyposa?enia ?wi?tyni s? ozdobne cesarskie wrota.

B. ?wi?tynia jest pe?na rze?b ?wi?tych i anio?ów.

C. Postacie ?wi?tych przypominaj? zwyk?ych ludzi, którzy kochaj?, 

u?miechaj? si?, lub smuc? i cierpi?.

D. Twarze ?wi?tych wydaj? si? p?askie, nie przypominaj? ?ywych ludzi, 

na ich twarzach nie wida? uczu?.

E. Jedn? z najcz?stszych bohaterek obrazów jest Matka Boska.

F. Na obrazach przedstawione s? sceny biblijne, np. Bo?e Narodzenie, 

Ukrzy?owanie Jezusa Chrystusa.

G. T?o obrazów jest cz?sto jednolite, np. z?ote.

H. T?em dla scen przedstawionych na obrazach bywaj? realne wn?trza 

lub krajobrazy.

I. Wi?kszo?? dzie? jest anonimowa, tworzona na chwa?? Bo??, 

a nie ludzk? .



TWI ERDZA  PRZEM Y? L

Na wystawie "Twierdza Przemy?l" odb?dziemy podró? w czasie ? cofniemy si? 

o ponad 100 lat! 
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Jak wygl?da? Przemy?l 100-150 lat temu? Poogl?dajcie stare fotografie. Mo?e uda 

si? Wam odnale?? znane miejsca, budynki?............................................................................. 

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

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

W dodatku, mimo, ?e nie 

ruszamy si? z miejsca, 

b?dzie to podró? do 

innego pa?stwa? 

Przez ponad sto lat polskie ziemie by?y podzielone mi?dzy 3 pa?stwa: Rosj?,  Prusy 

i Austri?. Po?udniowa cz??? Polski, w tym Przemy?l, przypad?a Austrii. Wraz z cz??ci? 

dzisiejszej Ukrainy, S?owacji i Czech zosta?a nazwana GALICJ?. Mia?a ona w?asny 

herb. Pierwotnie herb Galicji przedstawia? trzy z?ote korony w b??kitnym polu.

W pó?niejszej wersji herbu b??kitna tarcza przedzielona by?a czerwonym pasem 

i w polu górnym znalaz?a si? czarna kawka. W polu dolnym nadal znajdowa?y si? trzy 

korony. 

Litery ?CK? to skrót od ?cesarsko 

?królewski?. Ówczesna Austria 

by?a bowiem po??czeniem 

Cesarstwa Austriackiego 

i Królestwa W?gier. 

Jak si? ?y?o w CK Przemy?lu?  Zaskakuj?co dobrze! 

W?adze austriackie postanowi?y zbudowa? wokó? miasta zespó? fortów 

obronnych, tzw. TWIERDZ? PRZEMY?L. Budowa trwa?a kilkadziesi?t 

lat i przez ten czas Przemy?l z niewielkiej miejscowo?ci sta? si? jednym 

z najwa?niejszych i najbogatszych miast Galicji! W Przemy?lu 

zamieszka?y setki ?o?nierzy CK Armii wraz z rodzinami. Dla oficerów 

budowano nowe kamienice, powstawa?y te? cegielnie, szpitale, piekarnie, 

restauracje, sklepy, m?yny, ku?nie i wiele innych obiektów, z których 

korzystali mieszka?cy z ca?ej okolicy. Wreszcie: do miasta 

doprowadzono te? CK Koleje Pa?stwowe  ? szczyt nowoczesno?ci 

owych czasów! 



Twarz? CK Monarchii by? CESARZ FRANCISZEK JÓZEF I ? poznacie go po wielkich siwych w?sach i BOKOBRODACH. Mimo ?e by? naszym zaborc? (rz?dzi? a? 

przez 68 lat!),  cieszy? si? wielk? sympati? swoich poddanych. By? znany z pracowito?ci, obowi?zkowo?ci, uczciwo?ci i tego, ?e nie przywi?zywa? wagi do 

warunków ?ycia. Cz?sto odwiedza? wszystkie regiony swojego wielkiego pa?stwa. Te wizyty by?y odbierane jako dowód dba?o?ci w?adcy o wszystkie podleg?e mu 

narody. 
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W jednej z gablot znajduje si? niezwyk?y wachlarz z podobiznami i autografami przywódców wojskowych. Rozpoznajecie na nim cesarza Franciszka Józefa I? 

Zaznaczcie na rysunku na którym z kolei skrzyde?ku znalaz? si? jego portret. 

Oczywi?cie wachlarz mo?ecie 

ozdobi? wg w?asnego pomys?u 

? niekoniecznie zgodnie 

z galicyjsk? mod?. 

Zwró?cie uwag? jak wiele portretów cesarza Franciszka Józefa I znajdziecie na wystawie i na jak wielu ró?nych przedmiotach! Czy potraficie je policzy?? ........................ 

Cesarz Austro-W?gier cz?sto wyst?puje w towarzystwie swojego sojusznika: cesarza Prus Wilhelma II (poznacie go po niewielkim, czarnym w?siku). 



WALKA O TWIERDZ? PRZEMY?L 
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Zajrzyjcie do gabloty, w której prezentowane s? PRZEDMIOTY WYKONANE 

PRZEZ ?O?NIERZY Z ?USEK PO NABOJACH. Czy potraficie rozpozna? do 

czego mog?y s?u?y?? Które z nich najbardziej si? Wam spodoba?y? Które mog?y 

by? najbardziej przydatne w okopach? Wymie?cie kilka z nich: 

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

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

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

Warto?ci bojowe Twierdzy Przemy?l zosta?y sprawdzone tu? po zako?czeniu jej 

budowy. Wkrótce po wybuchu I wojny ?wiatowej armia rosyjska rozpocz??a 

obl??enie twierdzy, której broni?a CK Armia, a w jej szeregach nie tylko 

Austriacy i W?grzy, ale tak?e Polacy, S?owacy i Czesi. Przemy?l broni? si? przez 

wiele miesi?cy, jednak z powodu braku ?ywno?ci i lekarstw musia? si? podda?. 

Genera?, który dowodzi? obron? postanowi? przed kapitulacj? wysadzi? forty, 

aby nie mog?y pos?u?y? wrogowi. Wkrótce to Austro-W?gry rozpocz??y atak na 

zaj?ty przez Rosjan Przemy?l i po kilku tygodniach odzyska?y miasto 

i zrujnowan? twierdz?.

JAK WYGL?DA?O ?YCIE W TWIERDZY W CZASIE I WOJNY 

?WIATOWEJ?

Na wystawie zobaczycie rekonstrukcje elementów fortyfikacji, uzbrojenie, 

mundury i inne pami?tki po walcz?cych w Twierdzy Przemy?l ?o?nierzach. 

Obl??enie to jednak nie tylko walka, ale i d?ugie godziny, dni, tygodnie sp?dzane 

w okopach i ziemiankach. ?o?nierze czytali wiadomo?ci z frontu, pisali listy do 

rodziny, grali w karty, palili fajki? ale czasem wpadali na ciekawsze pomys?y!

Ciekaw? pami?tk? jest tzw. ARCHIWUM MOLNARA, czyli odnalezione 

niedawno oryginalne zapiski i rysunki jednego z oficerów Twierdzy Przemy?l. 

Czy potraficie pozna? w jakim j?zyku s? napisane? ???????.................???? 

Obok dokumentów le?y FRONTOWA PRASA ? w jakich j?zykach by?a 

drukowana? ?????????????............................................................?...........................................

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

 

A wy lubicie si? nudzi?? Jak 

si? nudz? przychodz? mi do 

g?owy najlepsze pomys?y! 
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Na wystawie nie zapomnijcie popatrze? w gór?! Zobaczycie tu model STEROWCA, czyli wielkiego balonu, który mia? by? wykorzystany do celów wojennych 

(w podwieszanych gondolach znajdowa?y si? miejsca dla strzelców z dzia?ami). Tu? obok wisz? dwa modele niewielkich samolotów, które s?u?y?y przede wszystkim 

do transportu poczty i rozkazów.

Austro-w?gierski dwup?atowiec ma do rozwiezienia rozkazy do oddzia?ów walcz?cych w CK Armii. Sprawd?cie do których fortów doleci, a dowiecie 

si? przedstawiciele jakich narodów bronili Twierdzy Przemy?l przed atakiem Rosjan. Czy wiecie na jakie kolory nale?y pokolorowa? flagi? 

ROSJANIEFRANCUZI CZESI NIEMCYPOLACYS?OWACY AUSTRIACYW?GRZY HISZPANIE
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Rozwi??cie wspólnie QUIZ O TWIERDZY PRZEMY?L. Rozwi?zanie to nazwa 

miejscowo?ci, w której znajduje si? jeden z najlepiej zachowanych fortów: 

Fort XIII "San Rideau".....................................................................................................................

Przygl?dnijcie si? makiecie i planowi TWIERDZY PRZEMY?L. Zwró?cie uwag? 

jak wiele budowli wchodzi?o w jej sk?ad! Mimo walk, które mia?y miejsce w ich 

okolicach oraz wysadzeniu fortyfikacji nadal mo?ecie zobaczy? i zwiedzi? wiele 

z nich. Szczególnie polecamy Wam wycieczk? do fortów w  Siedliskach  

Salis-Soglio (Fort I) i ??towni (Fort VIII). 

1. Ile by?o pier?cieni fortów, 

które otacza?y miasto? 

A) 5

B) 2 

C) 1 

2. Forty Twierdzy Przemy?l dzieli?y si? na 

g?ówne i pomocnicze. W sumie by?o ich:

TAM) Ponad 100

OLE) Ponad 50

JEJ)  Kilkana?cie 

3. Poza fortami do fortyfikacji Twierdzy Przemy?l zalicza si?:

FTRA) restauracje, cegielnie i kamienice dla oficerów

YTRA) hangary dla my?liwców i zasieki przeciwczo?gowe

STRA) Stanowiska ogniowe do ustawiania wielkich dzia?, sta?e linie okopów i 

drogi forteczne 

4. Jakich zwierz?t by?o najwi?cej w Twierdzy Przemy?l?

SZY) Koni, które ci?gn??y dzia?a, przewozi?y ?o?nierzy

RA) Go??bi, które wyjada?y okruszki w okopach i przenosi?y poczt? 

i rozkazy

JED) W twierdzy nie by?o ?adnych zwierz?t bo ba?y si? g?o?nych 

wystrza?ów 

5. Kiedy zosta?a zniszczona Twierdza Przemy?l?

CE) Ponad 100 lat temu

MA) Nigdy nie zosta?a zniszczona

YNIA) Forty wysadzono czasie II wojny ?wiatowej 



ROZSTRZELA NE M I A STO. PRZEM Y? L W CZA SI E I I  WOJ NY ? WI A TOWEJ  
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Jak dawno by?a I i II wojna ?wiatowa? Czy mog? je pami?ta? Wasi rodzice, dziadkowie, a mo?e pradziadkowie? Zaznaczcie na osi czasu daty narodzin: swoj?, 

rodze?stwa, rodziców, babci i dziadka, pradziadków. 

Po zako?czeniu I wojny ?wiatowej mieszka?com Przemy?la, podobnie jak i ca?ej 

Polski nie by?o dane d?ugo cieszy? si? pokojem? Wybuch II wojny ?wiatowej 

i walki toczone w okolicy spowodowa?y ?mier? i cierpienie tysi?cy mieszka?ców, 

ale tak?e wielki zniszczenia zabudowy Przemy?la.

Poogl?dajcie STARE FOTOGRAFIE. Czy potraficie na nich rozpozna? znane 

Wam miejsca i budynki? ..........................................................................................................................

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

Poszukajcie zdj?cia rzeki San. Sk?d wzi?? si? na niej DRUT KOLCZASTY? Otó? 

kiedy wybuch?a II wojna ?wiatowa Polsk? zaatakowa?y niemal jednocze?nie 

dwie wrogi armie: niemiecka od zachodu i radziecka od wschodu. Przez pewien 

czas granica mi?dzy dwoma okupantami przebiega?a w?a?nie na rzece San i to 

j? wyznacza? drut kolczasty. Pó?nocna cze?? miasta, czyli lewy brzeg Sanu 

przypad? Niemcom, a po?udniowa cze?? miasta, ze starówk? i Wzgórzem 

Zamkowym ? Zwi?zkowi Radzieckiemu. Czy potraficie rozpozna?, które zdj?cia 

pochodz? z niemieckiej, a które z radzieckiej cz??ci miasta? Zwró?cie uwag? na 

napisy.

Czy II wojna ?wiatowa bardzo ró?ni?a si? od I wojny? Na wystawie zobaczycie 

te? kolekcj? broni, wyposa?enia i umundurowania ?o?nierzy z czasów II wojny 

?wiatowej. Na fotografiach wykorzystywane w walce samoloty: bombowce 

i my?liwce oraz pancerne czo?gi.

Podobnie jak w wielu europejskich miastach w Przemy?lu powsta?o GETTO, 

czyli zamkni?ta cz??? miasta dla ludno?ci ?ydowskiej. Przyjrzyjcie si? 

og?oszeniom o utworzeniu getta i jego granicach. W jakich j?zykach je napisano? 

Czy rozpoznajecie nazwy ulic? Czy niektóre z nich zachowa?y si? do dzi?? 

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

1914-1918 1939-45 1950 2000 2017

.......................................................................................
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Przygl?dnijcie si? prezentowanym meblom. Które z nich zosta?y ozdobione 

technik? intarsji, a które inkrustacji? 

Zapiszcie po jednym przyk?adzie:

INTARSJA:    ............................................................................................................................................

INKRUSTACJA: ....................................................................................................................................

Historia to nie tylko wielkie bitwy i wojny, zwyci?stwa i pora?ki królów 

i genera?ów, ale przede wszystkim losy zwyk?ych ludzi, cz?sto w ró?nym 

stopniu ?zapl?tanych? w wydarzenia, o których po latach czytamy 

w podr?cznikach. Jak wygl?da?o ?ycie mieszka?ców Przemy?la przed 

ponad 100 laty? Opowiedz? nam o tym eksponaty w Kamienicy 

Brzykowskiej na przemyskim Rynku.

Na parterze, w WIELKIEJ IZBIE zachowa?y si? fragmenty POLICHROMII, 

czyli ?ciennych malowide? sprzed ponad 400 lat! Wspania?y piec nie 

pami?ta niestety tych odleg?ych czasów - zosta? odtworzony na podstawie 

fragmentów oryginalnych kafli. 

Zdarzy?o mi si? kiedy? 

namalowa? co? na ?cianie 

mojego pokoju. Rodzice nie 

byli zachwyceni? 

Mieszkaj?ca w kamienicy przy Rynku rodzina na pewno nale?a?a do jednych 

z najzamo?niejszych w mie?cie. Najprawdopodobniej swój dom urz?dza?a wi?c 

eleganckimi meblami, np. takimi,  jakie widzimy w Wielkiej Izbie. 

Zwró?cie uwag? na ozdobn? form? szaf  i sekretarzyków. Na niektórych 

znajdziecie dekoracje wykonane z ró?nych gatunków drewna (to INTARSJA), 

lub z innych drogocennych materia?ów, np. ko?ci s?oniowej (to INKRUSTACJA). 
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KABINET to przepi?kna szafka z male?kimi szufladkami . Podobno, ?eby otworzy? niektóre z nich trzeba by?o u?y? sekretnych sposobów! Czy rozpoznajecie 

przedstawion? na niej opowie?? biblijn??  ................................................................

K ? wilki, or?y i ?ó?wie 

O- lamy i c?tkowane pantery 

?- w??e, jednoro?ce 

? ?os?y i krowy 

S- jelenie, psy i lataj?cy ?limak 

O ? lew i lwica z dwoma lwi?tkami 

?- skrzydlate w??e, jelenie i motyle 

I ? psy i kozy 

N ? psy i krowy 

O- konie, zaj?ce i ?limaki 

W- dziki i wielb??dy 

Przygl?dnijcie si? dekoracji szufladek, a przede wszystkim zwierz?tom. Nast?pnie dopasujcie podpisy do odpowiednich miejsc, wpiszcie na szufladki litery 

i odczytajcie rozwi?zanie! 

M ? pingwiny i morsy 

A - s?onie 

B ? krokodyle i raki 

ROZWI?ZANIE:..............................................................
Jak udekorowano ten kabinet? Intarsj?, inkrustacj? czy mo?e obiema 

technikami ??cznie? 
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Jakich przypraw u?ywano, aby poprawi? smak potraw? Odczytajcie ich 

nazwy na ceramicznych pojemniczkach. 

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

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

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

Na pierwszym pi?trze zaaran?owano mieszcza?skie wn?trza sprzed oko?o 100 

lat. Zwiedzanie zacznijmy od serca ka?dego domu ? czyli od kuchni.

Nie da si? ukry?, ?e KUCHNIA przed stu laty wygl?da?a inaczej ni? dzi?. Przede 

wszystkim brak tu wspó?czesnych urz?dze? u?atwiaj?cych codzienne czynno?ci: 

kuchenki elektrycznej, zmywarki, lodówki, mikrofalówki, czajnika 

elektrycznego, ekspresu do kawy? Bez nich wszystko trwa?o du?o d?u?ej 

i wymaga?o wi?cej wysi?ku. 

Czy widzieli?cie tasak 

w kszta?cie konika i nogi? Ale 

ludzie byli kiedy? pomys?owi! 

W dawnych kuchniach cz?sto wisia?y MAKATKI z wyhaftowanym 

przez gospodyni? obrazkiem i podpisem: ?z?ot? my?l??, o której warto 

pami?ta? na co dzie?. Jakie s?owa by?y wa?ne dla tutejszej pani domu? 

Mo?ecie je zapisa? na makatce poni?ej. 

A mo?e wymy?licie jakie? w?asne, rodzinne has?o? 
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Na ?cianach gabinetu zobaczycie portrety dwóch polskich bohaterów 

narodowych. Ich obecno?? jest ?wiadectwem patriotyzmu gospodarzy, 

którego manifestowanie by?o wa?ne zarówno w czasach galicyjskich, jak i tu? 

po odzyskaniu niepodleg?o?ci. Zapiszcie nazwiska bohaterów z portretów: 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................

GABINET to miejsce pracy pana domu. W tym pokoju pracowa? przy 

biurku, przechowywa? swoj? bibliotek?, czyta? ksi??ki i pras?, w pancernej 

ogniotrwa?ej kasie przechowywa? wa?ne dokumenty i kosztowno?ci.

Niedaleko biurka i kasy znajd?cie na ?cianie STACJ? POGODY. By?o to 

specjalne urz?dzenie, które na podstawie pomiaru ci?nienia 

atmosferycznego przewidywa?o czy b?dzie s?o?ce czy deszcz. 

Przeczytajcie jaka jest prognoza pogody na dzi??

Na stuletnim urz?dzeniu niektóre prognozy brzmi? dla nas dziwnie: ?posucha?, 

?odmiana?, ?pogoda?. Na swojej stacji pogody napiszcie (lub narysujcie) jak? 

pogod? mog?aby przewidywa?. 

Nie zapomnijcie dorysowa? wskazówk?, dzi?ki której dowiemy si? jaka 

pogoda jest w dniu Waszej wizyty w muzeum! 
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Zapraszanych do salonu go?ci cz?stowano napojami i drobnymi przek?skami 

podawanymi na dekoracyjnych serwisach. Czas umilano sobie rozmow?, 

grami towarzyskimi, a tak?e s?uchaniem muzyki. Jakie instrumenty 

zauwa?yli?cie w salonie? 

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

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

SALON I JADALNIA to dwa najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia 

w mieszkaniu. W pierwszym przyjmowano go?ci, drugie s?u?y?o g?ównie 

domownikom, zapraszano tu tak?e na wspólne posi?ki krewnych i bliskich 

znajomych. 

Jeden z polskich bohaterów, znanych Wam ju? z gabinetu pana domu, jest 

obecny tak?e w salonie. Jego podobizn? znajdziecie na ozdobnej czerwonej 

szklance w jednej z szaf  z zastaw? sto?ow?. Kto to? ??.................................................. 

Mój salon wygl?da zupe?nie 

inaczej? Jak my?licie, 

czym si? ró?ni? 

W jadalni zobaczycie ozdobn? porcelanow? zastaw?. Zwró?cie uwag? na 

stoj?cy na kredensie PÓ?MISEK Z PODWÓJNYM DNEM. Mo?na by?o do 

niego wla? gor?c? wod?, dzi?ki której le??ce na nim potrawy wolniej 

styg?y. Tu tak?e mo?na by?o umili? sobie czas posi?ku s?uchaniem muzyki ? 

poszukajcie skrzynkowej pozytywki nakr?canej korb?.

A jak kto? mia? ochot? napi? si? gor?cej kawy lub herbaty? Na osobnym 

stoliku znajdziecie wiede?sk? maszynk? do kawy oraz dwa urz?dzenia do 

zagotowywania wody: jedno rozgrzewane w?glem, drugie ? naft?. 

Nalejcie wrz?tku do fili?anek: kolejno od najmniejszej do najwi?kszej. 

Dowiecie si? jak nazywa? si? pradziadek dzisiejszego czajnika elektrycznego.

ROZWI?ZANIE: ........................................................................................................ 

S
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R
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Czy który? z bohaterów narodowych zawita? tak?e do sypialni? Poszukajcie! 

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

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

Na koniec zagl?dniemy do najbardziej prywatnego, dost?pnego 

tylko dla mieszka?ców pokoju ? do SYPIALNI.

Zobaczcie co skrywa si? pod ?ó?kiem! Po pierwsze: nocnik. Dla 

doros?ych? Oczywi?cie! Ubikacja znajdowa?a si? najcz??ciej 

poza domem, na podwórzu. Na pewno nie mieliby?cie ochoty 

wybiera? si? tam noc? w deszczu lub ?niegu! Drugi tajemniczy 

pojemnik to TERMOFOR. Wlewano do niego gor?c? wod? 

i rozgrzewano po?ciel, aby w ch?odne wieczory móc wskoczy? 

prosto pod cieplutk? ko?derk?.

Rankiem na mieszkank? pokoju czeka?a woda w dzbanie. 

Porann? toalet? (a czasem i mycie ca?ego cia?a) trzeba by?o 

za?atwi? przy porcelanowej misie. Ozdobna TOALETKA 

z lustrem i f lakonami na perfumy mog?aby nam natomiast 

opowiedzie? jak pani domu zmienia?a si? w prawdziw? dam?. 

Ta ruchoma sk?adana ?cianka, czyli PARAWAN to po?yteczny mebel (mo?na si? za nim 

my? czy przebiera?), ale tak?e dekoracja wn?trza. Jak ozdobiliby?cie swój parawan? 

 Ja ch?tnie zas?oni?bym 

parawanem niepos?ane ?ó?ko 

lub ba?agan na biurku 
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W oczekiwaniu na przyj?cie przez fotografa zerknijcie do starej prasy na 

biurku. Która reklama przyku?a Wasz? ciekawo??? 

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

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

FOTOGRA FI CZNE A TELI ER

Dzisiaj zdj?cia pstrykaj? wszyscy, wsz?dzie i prawie wszystkim: telefonami, 

tabletami, smartwatch-ami. Jeszcze nie tak dawno (na pewno pami?taj? te 

czasy Wasze babcie i dziadkowie) fotografowanie wymaga?o o wiele wi?cej 

umiej?tno?ci, wiedzy (z fizyki i chemii) oraz skomplikowanego sprz?tu.

Wizyta u artysty fotografa by? wa?nym wydarzeniem! Same odbitki 

fotograficzne równie? by?y taktowane z wi?kszym szacunkiem ni? dzi?. 

Odszukajcie dawne albumy na zdj?cia ? wygl?daj? jak drogocenne ksi?gi!

 

 Z którego negatywu powsta?o moje zdj?cie? 

Dzi? pstrykamy zdj?cie i od razu ogl?damy efekt na ekranie. Dawniej po 

na?wiet leniu KLISZY fotograf  otrzymywa? NEGATYW, czyli odwrócony obraz: 

to co bia?e wychodzi?o czarne, a czarne ? bia?e. Z negatywu robi? odbitk? ? tym 

razem by? ju? to rzeczywisty obraz. Aby model wygl?da? naprawd? elegancko 

fotografi? RETUSZOWANO, czyli r?cznie podmalowywano ? czasami równie? 

kolorowymi farbami! 
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 Jak nazywa si? przemyski fotograf, u którego go?cimy? Odszukajcie na eksponatach jaki zaszczytny tytu? nosi?? 

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

Po co w studiu fotograficznym tyle ?sztuczno?ci? ? sztuczne t?a, fontanny, ?róde?ka?

Dawne aparaty fotograficzne by?y bardzo ci??kie, trudno by?o je zabra? na miasto czy na prawdziw? ??k?. Dodatkowo klisz? na?wiet lano bardzo d?ugo. 

Zarówno model, jak i wszystko co go otacza?o musia?o pozosta? nieruchome nawet kilkana?cie minut! 

A oto moja fotografia wykonana w muzealnym studiu. Jakie t?o i rekwizyty mi dorysujecie? Mo?ecie mnie te? lekko wyretuszowa?, mo?e pomalowa?? 
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Zanim zobaczymy obrazy poznajmy ich twórc?! W pierwszej sali zgromadzono 

ró?ne prywatne pami?tki po arty?cie: przemyskim malarzu, grafiku 

i projektancie. Na pocz?tek odszukacie jego AUTOPORTRET, potem mo?ecie 

pozna? rodzin?: ?ona z córk? zosta?y uwiecznione na fotografii, a ma?a Ma?gosia 

równie? na malowanych przez tat? portretach. Czy zauwa?acie podobie?stwo 

mi?dzy fotografi? i portretami córki? Pan Marian cz?sto u?ywa? fotografii jako 

szkicownika ? robi? zdj?cia, a potem malowa? uchwycone kadry na p?ótnie.

Czy na obrazach Mariana Stro?skiego rozpoznajecie miejsca znane Wam 

z dzisiejszego Przemy?la? Wyjrzyjcie przez okno ? zobaczycie przez nie 

pewien element architektury miasta uwieczniony na jednej z prac, jaki? 

Wpiszcie odpowiedzi w ram? obrazu. 

W galerii prac artysty zwró?cie uwag? na ró?norodno?? jego obrazów! S? 

w?ród nich zarówno portrety ? (znanych osób i mieszka?ców wsi w kolorowych 

ludowych strojach) jak i pejza?e ? widoki wiejskich chat i zabudowy miejskiej, 

czy martwe natury. 

GA LERI A  M A RI A NA  
STRO? SK I EGO 

W?ród zgromadzonych dokumentów odszukajcie ?wiadectwa szkolne 

Mariana Stro?skiego. Jakie oceny dostawa? artysta? Jak nazywa si? 

szko?a, która je wyda?a? 

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

..........................................................................................................................................................................
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W ostatniej sali Galerii Mariana Stro?skiego zobaczycie jego najpó?niejsze prace. S? to ABSTRAKCJE, czyli kompozycje barwnych plam, które wydaj? si? nic nie 

przedstawia?. W przypadku niektórych obrazów pewn? podpowied? stanowi? dla nas ich tytu?y np. ?Patyna ziemi?, ?Mury?, ?Drzewa? czy ?Noc? ? poszukajcie 

tych prac. Spróbujcie je rozpozna? bez czytania podpisów!

Pewnie wydaje si? Wam, ?e abstrakcj? du?o ?atwiej namalowa? ni? portret czy pejza?? W przypadku Pana Mariana Stro?skiego by?y to bardzo przemy?lane 

prace, do których tworzy? specjalne kola?e ?szkice-wycinanki? ? mo?ecie je zobaczy? w gablocie. 

 

Ta rama czeka na Wasz kola?! Poszukajcie w domu skrawków kolorowych papierów (np. ze starych gazet) i stwórzcie swoj? kompozycj?! 

Przyjrzyjcie si? obrazowi zatytu?owanemu ?Bukiet?. 

Mo?ecie porówna? jak wygl?da kola? i gotowe dzie?o. 

Czy zauwa?acie ró?nice?  ....................................................................

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

..............................................................................................................................
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Odlewanie dzwonów, czyli LUDWISARSTWO, oraz wytwarzanie fajek, czyli 

FAJKARSTWO to dwa rzemios?a, z których Przemy?l s?yn?? i s?ynie nie 

tylko w okolicy, ale w ca?ej Polsce i poza jej granicami!

SK?D SI? WZI??Y FAJKI?

Zarówno fajek, jak i papierosów, nie by?oby bez tytoniu, który do Europy 

przywie?li z Ameryki ?eglarze w czasach Krzysztofa Kolumba. Ju? wtedy, 

czyli ponad pó? tysi?ca lat temu, pojawia?y si? g?osy, ?e tyto? to ?diabelskie 

ziele?, jego dym to ?dym piekielny? a palenie tytoniu to ?diabelski zwyczaj?. 

Dzisiaj ju? wiemy na pewno, ?e dym tytoniowy jest bardzo szkodliwy dla 

zdrowia, ale wiele lat temu uwa?ano, ?e mo?e on leczy? niektóre choroby.

CZY DZIECI TE? PALI?Y FAJKI?

Palenie fajek by?o zaj?ciem dla doros?ych m??czyzn, jednak zdarza?y si? 

wyj?tki? Czy widzicie na ?cianie pierwszej muzealnej sali obrazek 

przedstawiaj?cy pal?ce dzieci? Otó? kiedy? wierzono, ?e dym tytoniowy 

poprawia pami?? i koncentracj?. By? mo?e sto lat temu niektórym Waszym 

rówie?nikom dziadek lub tata zamiast buziaka przed wyj?ciem do szko?y 

dawa? poci?gn?? dymu z fajki?

M UZEUM  FA J EK  I  DZWONÓW

W jednej z gablot zobaczycie SKRZYNK? PODRÓ?N? z ró?nymi 

akcesoriami do palenia tytoniu. Palenie fajki by?o dla wa?nym RYTUA?EM, 

czasami mo?e te? sposobem na zabicie nudy? Bez fajki nie móg? si? obej?? 

?aden ?o?nierz. Podobno na wojnie zast?powa?a mu jedzenie, picie, a nawet 

rodzin? i ukochan? dziewczyn?. 

A jaki jest Wasz sposób na 

lepsz? pami??? Ja chrupi? 

du?o orzechów! Mniam! 
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Ka?da cz??? fajki ma swoj? nazw?: ustnik przyk?ada si? do ust, do g?ówki wsypuje si? tyto?, w dodatku g?ówka ma szyjk? i kominek. Wykre?lcie ob?oczki, które maj? 

swojego brata-bli?niaka, pozosta?e bez pary u?ó?cie w kolejno?ci od najmniejszego do najwi?kszego i odczytajcie znajduj?ce si? na nich litery. Dowiecie si? jak 

nazywa si? cze?? fajki ??cz?ca ustnik z g?ówk?. 

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

C

Y
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Czy wiecie czym ró?nie si? FAJKARZ od FAJCZARZA? Na wystawie 

na najwy?szej kondygnacji wie?y sprawd?cie jak nazywali si? najs?ynniejsi 

przemyscy fajkarze. ................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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PO CO I KOMU DZWONI DZWON?

Dzwon to ?instrument muzyczny perkusyjny?, jednak na pewno kojarzy si? Wam 

z czym? innym, ni? jedynie z krewnym b?benka czy koleg? fletu i gitary. Na ko?cielnych 

wie?ach dzwony wzywa?y do modlitwy, na ratuszu ? informowa?y o wa?nych 

wydarzeniach lub bi?y na alarm, a czasami rozp?dza?y nawet burzowe chmury! Bywa?o, 

?e u?ywano specjalnych ?dzwonniczych kodów? ? okre?lona liczba uderze? dzwonu 

informowa?a nie tylko o godzinie, ale tak?e np. o rozpocz?ciu obrad miejskiej rady, 

zamkni?ciu bram miejskich czy przybyciu wa?nego go?cia.

CZY DZWON TO OSOBA?

Rzeczywi?cie czasami mo?na odnie?? takie wra?enie. Otó? ka?dy dzwon ma swoje IMI?, 

a podczas chrztu otrzymuje dusz?. Poza tym ma te? SERCE, które bije gdy dzwon gra. 

Czytaj?c napisy umieszczone na dzwonach wydaje si?, ?e same do nas mówi?. 

Opowiadaj? np. o swoich twórcach s?owami: ?Wykona? mnie? lub ?Odla? mnie? 

Przygl?dnijcie si? napisom na muzealnych dzwonach. Zosta?y wykonywane 

w ró?nych j?zykach: najstarsze po ?acinie, m?odsze po niemiecku lub polsku. 

Na cerkiewnych dzwonach widniej? napisy cyrylic?. Czy potraficie odczyta? 

(i zrozumie?!) który? z nich? Je?li tak, mo?ecie go tu zanotowa?: 

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

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

Lubicie swój szkolny 

dzwonek ?

Pewnie zale?y, czy dzwoni na

lekcj?, czy na przerw?!
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JAK RODZI SI? DZWON?

Wiecie ju?, ?e rzemie?lnik odlewaj?cy dzwony to LUDWISARZ. Jak wygl?da jego praca? Czy wiecie, ?e najpierw musi on stworzy? FA?SZYWY DZWON? 

POWSTAWANIE FA?SZYWEGO 
DZWONU 

UBIERANIE LUDWISARZA LEPIENIE SERCA 

ODLEW 

LEPIENIE RDZENIA 

Wykorzystuj?c informacje na tablicach w muzeum wybierzcie z ramek nazwy poszczególnych etapów narodzin dzwonu. Uwaga! Niektóre s? fa?szywe! 

Nast?pnie u?ó?cie je we w?a?ciwej kolejno?ci. 

WYLEW

BUDOWANIE KAPY NA DZWONIE 
FA?SZYWYM 

BUDOWANIE KORONY NA 
DZWONIE FA?SZYWYM 

OCZYSZCZANIE I POLEROWANIE 
DZWONU 

UBIERANIE DZWONU 

PRANIE I PRASOWANIE 
DZWONU 

Ubieramy ludwisarza czy 

dzwon? Podchwytliwa 

ta zagadka... Pomo?ecie mi j? 

rozwi?za?? 
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SK?D NA WYSTAWIE DZWONÓW ARMATA?

Dzwony odlewano z mocnych i wytrzyma?ych stopów, czyli mieszanek 

metali. Najcz??ciej z miedzi i cyny, czasem fundator dorzuca? jeszcze do 

pieca z?oty pier?cie?. W czasie wojny dzwony cz?sto rekwirowano 

i przetapiano na wojskowe dzia?a ? np. powstawa?y z nich lufy armat, 

takie jak ta prezentowana w muzeum.

Oczywi?cie ludzie starali si? ratowa? dzwony, szczególnie te najstarsze 

i najcenniejsze. Zdarza?o si?, ?e je ukrywano, zakopywano w ziemi. Je?eli 

dzwonu nie da?o si? ocali? przed przetopieniem robiono GIPSOWE 

ODLEWY zdobi?cych je dekoracji, aby chocia? w tej formie przetrwa?a 

pami?? o nich. Twórc? wielu takich odlewów by? Kazimierz Osi?ski ? 

za?o?yciel przemyskiego muzeum.

CZY S? DZWONY ?BEZ SERCA??

Muzealne dzwony z uwagi na ich bezpiecze?stwo rzeczywi?cie 

w wi?kszo?ci zosta?y pozbawione swoich serc, które s? prezentowane 

osobno. Jednak niektóre z nich nigdy swojego serca nie mia?y. To 

tzw. DZWONY KWADRANSOWE, które rozpoznacie po sp?aszczonym 

kszta?cie (s? niskie i szerokie). D?wi?k z tych dzwonów wydobywano 

uderzaj?c je od zewn?trz m?oteczkiem. By?y one montowane na wie?ach 

zegarowych i informowa?y o up?yni?ciu 1, 2 lub 3 kwadransów od pe?nej 

godziny ? st?d ich nazwa. 

Ile dzwonów kwadransowych znajdziecie na wystawie? 

CZY DZWONY ROZBIJAJ? SZKLANKI?

Z pok?adu statku trudno dostrzec wie?? zegarow? na l?dzie? Marynarze 

mierzyli czas szklanymi klepsydrami (szklankami). O przesypaniu piasku 

w jednej z nich i ustawieniu kolejnej informowa?o bicie dzwonu okr?towego. 

To dlatego mówiono, ?e dzwon na statku ?wybija szklanki?. 

Czym ró?ni?y si? dzwony okr?towe od wie?owych? Zwró?cie uwag? na ich 

mocowanie i to w jaki sposób wydawany by? d?wi?k. Je?li jeste?cie ciekawi jak 

nazywa si? najkrótsza okr?towa lina, czyli w?a?nie ta, która jest przywi?zana 

do serca dzwonu rozwi??cie rebus: 

NA RAB=ABUL

 ................................................................................................................................
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 Wiecie ju? wszystko o dzwonach: kto i jak je odlewa, wiecie do czego s?u?? i jak s? zdobione. Teraz kolej na Was. Oto WASZ DZWON. Wymy?lcie mu imi?, dorysujcie 

serce (lub m?otek), udekorujcie pami?tkowym napisem lub rysunkiem, a przede wszystkim wymy?lcie dla niego specjalne zadanie. Czy b?dzie dzwoni? na pobudk?, 

wzywa? na posi?ki, og?asza? czas zabawy czy sprz?tania? 

Z jakich cz??ci sk?ada si? dzwon? Zakre?lcie prawid?owe 

nazwy przy rysunku. 

KORONA czy DIADEM?
UCHO czy OKO? 

KLUCZ czy WYTRYCH? 

CZAPKA czy CHE?M? 

SZYJA czy SZAL? 

P?ASZCZ czy KO?UCH? 

WIENIEC czy FALBANA? 

Mój dzwon ma 

wielkie serce !

Uwielbiam, jak wo?a mnie na 

podwieczorek!
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TARAS WIDOKOWY NA WIE?Y ZEGAROWEJ

Po zwiedzeniu wystaw przemyskich fajek i dzwonów zapraszamy Was na 

taras widokowy. Czy mo?na st?d zobaczy? g?ówny gmach Muzeum Ziemi 

Przemyskiej? Jakie inne znane Wam miejsca uda?o si? Wam dostrzec?

Na szczycie wie?y zegarowej warto przypomnie? sobie jej histori?, która si?ga 

ko?ca XVIII w. Ponad 200 lat temu, kiedy j? budowano mia?a s?u?y? jako 

dzwonnica nowej cerkwi katedralnej. Cerkiew powsta?a w innym miejscu, 

a wie?a zosta?a. Oczywi?cie zamieszka? w niej dzwon, nosi? on imi? Jan 

Chrzciciel. Wkrótce pojawi? si? te? zegar, wyznaczaj?cy rytm ?ycia miasta.

Spójrzcie do góry! Co wie?czy dzi? maszt na wie?y zegarowej? Czy znacie 

legend? zwi?zan? z herbem Przemy?la? Podobno ksi??? Przemys?aw, 

za?o?yciel miasta, spotka? w czasie ?owów króla puszczy, nied?wiedzia. Uzna? to 

za tak niezwyk?e wydarzenie, ?e w tym miejscu postanowi? zbudowa? swój 

gród.

Schodz?c z wie?y przez sale wystawowe poszukajcie herbu Przemy?la na 

muzealnych dzwonach. Zachowa?y si? dwa: starszy, przedrozbiorowy 

z nied?wiedziem i czteroramiennym krzy?em kawalerskim oraz m?odszy, 

z czasów galicyjskich, z sze?cioramienn? gwiazd?. 

A czy wiecie jakie kolory ma herb Przemy?la? Pokolorujcie! 

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

Co oznacza ?aci?ski napis pod tarcz? herbow? ?Libera Regia Civitas??

Wykre?lcie z ci?gu liter nazwy Przemy?l i odczytajcie rozwi?zanie:  

WProzlene Kmrólyew?slkiPer Mzeiamsyt?ol 
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