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Załącznik B – Prezentacje tematyczne  
pt. „Ceremonie żałobne” i „Muzealny plac zabaw”  

– teksty wraz z przewidywaną listą obiektów. 
do Załącznika nr 1 – Szczegółowego opisu przedmiotu konkursu na opracowanie koncepcji 

interpretacji graficznej działu Portalu Wirtualne Muzea Małopolski 

 
1. Prezentacja tematyczna:  
 
Ceremonie żałobne 
Dariusz Czaja 
 

Przewidywane na tym etapie obiekty: do 13  
 
O śmierci nie wiemy nic. To jest cała nasza wiedza na jej temat. O śmierci nic się nie da powiedzieć. O śmierci 
mogliby nam, żywym, powiedzieć coś martwi, ale oni, tak się składa, już nie żyją. Nie żyją, więc nie mówią, nie 
opowiadają, nie nazywają. Nie mogą nam odsłonić, czym ona w swej istocie jest. „Stamtąd” nikt nie wrócił, a ci 
co – jak Łazarz – wrócili, nie pamiętali nic. Śmierć jest dla nas enigmą, pustym miejscem o zerowej semantyce. 
Dlatego tak dużo o niej mówimy. Dlatego tak wiele można o niej powiedzieć. Bo tam, gdzie nie ma nic do 
powiedzenia, tam można powiedzieć wszystko. 
  

Jest ludzką, tylko ludzką, arcyludzką, właściwością mówienie o śmierci. Zwierzęta, o ile wiadomo, nie 
rozprawiają o śmierci. Ani przed, ani po. Umierają cicho, zostawiając po sobie tylko kości. Jak ludzie. Ale ludzie, 
inaczej niż większość zwierząt (nawiasem: co my wiemy o tym...), mają jej świadomość. Nie przyjmują śmierci do 
wiadomości, wadzą się z nią, rozprawiają na jej temat, zostawiają widoczne ślady i znaki spotkania z nią. Próbują 
ją opisać i przedstawić. 
  

Muzea to dobre miejsca na myślenie o śmierci. Wystarczy posłuchać żywego języka. Potoczna semantyka 
nie kłamie. Przymiotnik „muzealny” – to poręczna i czytelna metafora świata martwego, pozbawionego życia. 
„Muzealizacja” – to brzmi prawie jak mumifikacja, uśmiercenie, gwóźdź do trumny. Od „muzeum” do 
„mauzoleum” droga niedaleka. Tylko parę głosek... Czy nie ciągnie od muzeum zapach śmierci? Czy nie zalatuje 
od niego trupem? Czy muzeum nie jest lekko tylko ufryzowaną i uszminkowaną wersją cmentarza? Tak czy 
inaczej, do twarzy muzeum ze śmiertelnymi sprawami. 
 

Nikt dobrze nie wie, co się dzieje z muzealnymi eksponatami, kiedy gasną światła, a drzwi za ostatnim 
zwiedzającym się zamykają. Czy one dalej grzecznie śpią w gablotach? A może w tych aseptycznych, 
wypolerowanych – przypominających często szpitalne – salach, tli się jeszcze jakieś życie? Spróbujmy przyjrzeć 
się bliżej kilkunastu eksponatom. Ale nie tak, jak to robimy zazwyczaj. Porzućmy więc taksonomie, atrybucje, 
konteksty, scjencję i metodę. Użyjmy wyobraźni. Zobaczmy, co o śmierci mówią nagromadzone przez muzea 
artefakty. 

 
Zapraszam na osobliwą podróż po muzeach, podróż, w której na surrealną modłę spotkają się z sobą 

obiekty, które inaczej zapewne nigdy nie mogłyby się z sobą spotkać. Dziwne i piękne to spotkania, „piękne – jak 
przypadkowe spotkanie na stole sekcyjnym maszyny do szycia i parasola”1. Zobaczmy, czy z tych zaskakujących 
czasem zestawień nie buduje się jakaś intrygująca narracja o śmierci. Czy nie rozpoczyna się tu jakieś osobliwe 
i dające do myślenia życie po życiu... 
 
 
1. Obiekt: KOŁYSKA 
(103 x 103 x 57 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
„Każdemu daj śmierć jego własną, Panie./Daj umieranie, co wynika z życia”2. Dwie linijki i dwa potknięcia. Każda 
śmierć jest najgłębiej własna, inna być nie może, nie trzeba więc o nią nikogo prosić. I nie jest też tak, jak chce 
poeta, że śmierć naturalnie w y n i k a  z życia. Rację ma chyba jednak filozof: „Nie ma żadnych powodów, by to, 
co jest, przestało być. Kres istnienia nie jest zawarty w samym pojęciu istnienia”3. To, co jest, co się wyłoniło z 
                                                 
1 Leautréamont, Pieśni Maldorora. Poezje, przeł. M. Żurowski, Kraków 2004. 
2 R.M. Rilke, Każdemu daj śmierć jego własną, Panie, [w:] tegoż, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1987. 
3 V. Jankelevitsch, To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2005. 
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niebytu, w żaden sposób nie implikuje własnej śmierci. A jednak umieramy. Jej przedsmak mamy niemal od 
urodzenia. Zbita z drewna kołyska swym kształtem przypomina trumnę. Od skrzynki do skrzynki przesuwa się 
nasze życie; wiemy o tym, czy nie, nasza ziemska egzystencja rozpięta jest „na strunie między kołyską a trumną”4 
Saksońska kołyska w niczym nie przypomina trumny. To raczej wykwintny pokojowy bibelot. Szykowne dzieło 
sztuki stolarskiej, specjalnie wybrane drewno, okleiny, intarsje... Królewski dar nie przyniósł jednak dziecku 
szczęścia. Dla małego Henryka von Jauch ta kołyska stała się szykowną trumienką.  
 
 
2. Obiekt: DZIECI W ŁAWKACH 
rzeźba/obiekt sceniczny ze spektaklu Tadeusza Kantora „Umarła klasa” (144 x 132 x 260 cm) 
Cricoteka 
Śmierć w szkole? W szkolnych ławkach? Tylko poetycki geniusz mógł zobaczyć to, czego wcześniej nie dostrzegł 
nikt.  
„ROK 1971 LUB 1972. NAD MORZEM. W MAŁEJ MIEŚCINIE. 
PRAWIE WIEŚ. JEDNA ULICA. MAŁE BIEDNE PARTEROWE 
DOMKI. I JEDEN CHYBA NAJBIEDNIEJSZY: SZKOŁA. 
BYŁO LATO I WAKACJE. SZKOŁA BYŁA PUSTA I OPUSZCZONA. 
MIAŁA TYLKO JEDNĄ KLASĘ. MOŻNA JĄ BYŁO OGLĄDAĆ 
PRZEZ ZAKURZONE SZYBY DWU MAŁYCH NĘDZNYCH OKIEN, 
UMIESZCZONYCH NISKO TUŻ NAD TROTUAREM. ROBIŁO TO 
WRAŻENIE, ŻE SZKOŁA SIĘ ZAPADŁA PONIŻEJ POZIOMU ULICY. 
PRZYLEPIŁEM TWARZ DO SZYB. BARDZO DŁUGO ZAGLĄDAŁEM  
W GŁĄB CIEMNĄ I ZMĄCONĄ MOJEJ PAMIĘCI”.5 
Jesteśmy świadkami doświadczenia źródłowego. Przy tym zwykłym oknie, prowincjonalnej szkoły na Pomorzu, 
stało się coś ważnego. Kantor dokonuje poznawczego odkrycia dużej miary: twórczej roli wspomnienia, kreacyjnej 
i mitogennej funkcji pamięci. Z tego przypadkowego spojrzenia urodzi się później „Umarła klasa”. Na fotografii 
ubrane na czarno dzieci-manekiny, ciasno stłoczone w ławkach. Smutne twarze. Figury nieruchome, jak gdyby 
pochłonięte już przez żywioł śmierci. Obok nich zasiądą umarli, obok samych siebie, którymi byli kiedyś. Jakby na 
potwierdzenie tego, że „w teatrze Kantora żywi są sobowtórami manekinów”6 
 
 
3. Obiekt: ANDRZEJ WRÓBLEWSKI, SYN I ZABITA MATKA  
obraz (120 x 70 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
Swoją ostatnią książkę, dokumentującą ślady rwandyjskiego ludobójstwa, Wojciech Tochman zatytułował: Dzisiaj 
narysujemy śmierć7. Łatwo powiedzieć. Ale czy można narysować, czy można namalować śmierć? Czy da się 
zamknąć na dwuwymiarowym płótnie wielowymiarową i misteryjną rzeczywistość śmierci? Malarstwo europejskie 
od swoich nowożytnych początków (czyli w formie, którą znamy dzisiaj) usiłowało zapisać na płótnie niemożliwe. 
Najpierw mniej lub bardziej realistycznie, później przy użyciu konwencjonalnego zestawu symbolicznego, 
a w wieku dwudziestym – jakby rozumiejąc ubóstwo wcześniej użytych środków – zaczyna operować dojmującym 
znakiem, skrótem, metaforą. Wróblewski ze swoim śmiertelnym obrazem sytuuje się gdzieś p o m i ę d z y. 
W pierwszym odruchu, zdaje się, że mamy przed oczami klasyczną figurację. Do pewnego stopnia tak, ale nic tu 
nie jest na swoim miejscu, nic nie jest takie, jak być powinno. Dziecko jest odwrócone do nas tyłem, ciasno 
przylega do ciała matki, obejmuje je rękoma. Kadrowanie Wróblewskiego nie jest czysto techniczną operacją – 
ono znaczy. Dziecko nie ma nóg, matka ma obciętą głowę. Dziecko w koszulce w kolorowe paski jest jeszcze po 
stronie życia, matka – w jednobarwnej sukience z eterycznego błękitu, z sinawym ciałem, jest już po „drugiej 
stronie”. Chłopiec, nie wiedząc o tym, trzyma w ramionach śmierć. Ciało martwej już matki oddala się od 
realistycznego portretowania i przemienia w znak. Czujemy na sobie jego zimny dotyk. Wróblewski namalował 
śmierć. Pora już może w opisach jego malarstwa wyjść poza zwyczajowy kontekst historyczny i polityczny. Pora 
najwyższa zobaczyć w nim „awatar Orfeusza”, albo „przewoźnika umarłych”.8 
 
 
4. APARAT FOTOGRAFICZNY/WYNALAZEK PANA DAGUERRE’A 
rzeźba/obiekt sceniczny ze spektaklu Tadeusza Kantora „Wielopole, Wielopole” (140 x 100 x 50 cm) 

                                                 
4 B. Hrabal, Na strunie między kołyską a trumną, przeł. M. Janusz, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1984, nr 5. 
5 T. Kantor, Klasa szkolna, [w:] tegoż, Pisma. Teatr śmierci. Teksty z lat 1975–1984, t. 2, Wrocław 2004 (w cytacie zachowana 
majuskuła oryginalnego zapisu). 
6 J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, Gdańsk 2005. 
7 W. Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2011. 
8 J. Michalski, Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim, Kraków 2009. 
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Cricoteka 
 
Fotografia ożywia czy raczej uśmierca swój przedmiot? Ocala czy mumifikuje? Reakcje na wynalazek Louisa 
Daguerre’a (1839) były dość jednoznaczne: „Skarżono się na sztywność, marmurowość obrazu, mdły ton i na 
śmiertelną ciszę tam panującą, zamiast przedstawienia placów i ulic z właściwym im w rzeczywistości zgiełkiem”9. 
Fotografia jako metafora śmierci pojawia się wielokrotnie pod piórem analityków zgłębiających istotę 
przedstawień fotograficznych. „Wszystkie fotografie mówią: memento mori”10. „Wszyscy ci młodzi fotografowie, 
biegający po świecie w poszukiwaniu aktualności, nie wiedzą, że są agentami Śmierci”11. W spektaklu Kantora 
Wielopole, Wielopole nie ma realnej fotografii. Jest za to specjalnie skonstruowana maszyna, będąca połączeniem 
aparatu fotograficznego z kulomiotem, karabinem maszynowym z czasów I wojny światowej. Fotograf jest tu 
wysłannikiem śmierci. Rekruci, którzy pozują do pamiątkowego zdjęcia zostają rozstrzelani. Ta scena powtarza się 
parokrotnie. Fotografia ocala i unicestwia zarazem. Kantor teatralizuje śmierć na scenie. Ale i swoją śmierć. Tak 
mówił o niej w osobistym wyznaniu: „Chciałbym mieć śmierć spektakularną. Może ta sceniczność pomogłaby mi 
znieść ten moment. Ta spektakularność nie wyklucza faktu innego, że człowiek umiera jak szczur. W tej ostatniej 
minucie samotny”12. 
 
 
5. Obiekt: STRÓJ LADY MAKBET 
kostium aktorki Jadwigi Mrozowskiej do roli Lady Makbet (wys. 186 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
Teatr śmierci Kantora. Teatr śmierci Szekspira. „U Szekspira jest wszystko. Jest u niego także teatr esencji. W 
drugiej scenie I aktu Makbeta z pobojowiska przybywa posłaniec. «Co to za człowiek cały we krwi? Wnosząc z 
jego ran, będzie on nam mógł udzielić najświeższej wieści o buncie». [...] Ten posłaniec z pola bitwy, półnagi i 
cały zbroczony krwią, bez nazwiska i imienia, jest żołnierzem nieznanym, samą esencją historii. Widzę ją w 
teatrze Kantora”13. W szekspirowskim kosmosie trup ściele się gęsto. Trzeba zabijać, żeby żyć. Makbet to rzecz o 
losie w jego nowożytnej odmianie. O pokuszeniu i uwiedzeniu. O niepoczytalnym pragnieniu władzy i skutkach tej 
śmiertelnej choroby. Makbet przepadł w chwili, kiedy uwierzył w przepowiednie trzech wiedźm na uroczysku. 
Makbet nie jest zły, dopiero – przez słabość – takim się staje. Ale w lady Makbet zło jest jakby uwewnętrznione, 
chciałoby się rzec: genetyczne. To zła kobieta była. „Chcę być bezwzględna do ostateczności, / Niech krew 
zastygnie mi w żyłach, by litość / Nie miała szansy dopłynąć do serca, / I niech się żadne skrupuły nie ważą / 
Odzywać we mnie, abym porzuciła / Mój straszny zamiar, tak by spełzł na niczym”14. Kostium lady Makbet 
przygotowany przez włoską firmę Carramba (nazwa brzmi jak upiorny żart!) prezentuje się nadzwyczajnie. 
Ciemny róż, złoto, podszewka koloru kości słoniowej, peleryna w terakotowych barwach... Czy to są 
szekspirowskie barwy śmierci? A krew, gdzie jest krew na tej sukni? Gdzie jest krew, którą Lady Śmierć zmywała 
z rąk z tak obsesyjną pedanterią? Bezskutecznie zresztą. 
 
6. Obiekt: WITOLD WOJTKIEWICZ, MEDYTACJE  
obraz (80 x 90 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
Obraz malarski, ale odnieść można wrażenie, że dalej jesteśmy w teatrze. Cały późny cykl obrazów Wojtkiewicza, 
zatytułowany Ceremonie, ma coś z oniryczno-groteskowego spektaklu. Przy pierwszym spojrzeniu obrazy te zdają 
się zaledwie anegdotyczne, „literackie”. Ale z czasem, po przekroczeniu warstwy tematycznej, wychodzi na jaw 
ich wysubtelniony, jedyny w swoim rodzaju wymiar malarski. Zgaszona gama kolorów, śmiertelny chłód bijący od 
nich. Wyglądają jakby były przyprószone białym pyłem: „Kolor, zawsze głęboki i rozżarzony, niby z trudem 
wydobywa się na powierzchnię wapiennie suchą, przepaloną jakby i wygaszoną, pozbawioną na pierwszy rzut oka 
wszelkiego blasku. Każdy akord barwny niemal nadmiernie zostaje ściszony, przebijając wszędzie spod lekkiej, tak 
delikatnej, że wprost niezauważalnej czasem, zasłony szarawobiałego pyłu, którego uporczywa i utajona 
obecność, wywołuje, już w sferze na wpół świadomych naszych doznań, wrażenie dziwnej martwoty owych, zda 
się, spopielałych pigmentów”15. W dekoracyjno-barokowej przestrzeni Medytacji odbywa się jakiś osobliwy 
obrzęd, może posypywanie głów popiołem (inny tytuł obrazu to Popielec). Ale nie ma tu przecież nic z 
rutynowego kościelnego nabożeństwa. W centrum, jak czarnofioletowa oś symetrii, odziana w kapiącą od 
kosztowności suknię, kapłanka tej dziwnej ceremonii. Białe dłonie, puste, niewidzące oczy. Po lewej stronie 
(jeszcze) żywi, po prawej (już) umarli, ale też jak żywi, tylko w innym stanie skupienia. Cienka, niewidoczna linia, 
                                                 
9 B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, przeł. J. Czudec, Kraków 2009. 
10 S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, wyd. II, Kraków 2009. 
11 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995. 
12 A. Sapija, Próby, tylko próby. Fragmenty z zapisu prób spektaklu „Dziś są moje urodziny”, Cricoteka 1999 (film) 
13 J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, Gdańsk 2005. 
14 W. Szekspir, Makbet, przeł. A. Libera, wstęp S. Mrożek, Warszawa 2002. 
15 W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka, wyd. II, Kraków 2000. 
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która ich od siebie oddziela. A między nimi „modystka Madame Lamort”16, jak wykrzyknik, znak ciemny, memento 
mori.  
 
 
7. Obiekt: MEMENTO MORI  
obraz (100 x 86,5 cm) 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
 
Teatr śmierci umownej. Dlaczego umownej? Bo cały ten skomplikowany, złożony z trzech odsłon obraz 
zbudowany jest z konwencjonalnych elementów wielokrotnego użytku. Nieznany malarz dobrze odrobił barokową 
lekcję znaków śmierci. Martwa natura z elementami vanitas szczególnie angażowała twórców połowy wieku XVII, 
tuż po zakończeniu wojny 30-letniej. Ulotność życia, nietrwałość wszystkiego, co ziemskie – te przekonania stały 
się częścią potocznego myślenia. Martwe natury tamtego czasu dobrze oddawały ów niepokojący stan ducha. 
„Oficjalnie został wprowadzony kulturalny wzorzec, dzięki któremu motyw śmierci postrzegano jako kreację 
neurotycznego cierpienia, w wyniku czego nieskalana niczym radość śmierci nie była już możliwa. Ten wzór miał 
później długotrwałe oddziaływanie”17. W górnej części, nowosądecki obraz opowiada biblijną historię stworzenia, 
upadku i odkupienia. Ale ciekawsza jest może dolna partia: klasyczny przykład wanitatywnej martwej natury. 
Malarz podjął dziarsko temat vanitas, używając do jego przedstawienia standardowego instrumentarium (czaszka, 
świeca, zegar, trumna, karty, kości do gry, bańki mydlane, zwiędłe kwiaty). Rzecz rozegrał jednak z rozmachem i 
po swojemu, z lekką (wąż wypełzający przez oczodół!) aurą makabry. Być może ten moralitet kiedyś przerażał, 
dzisiaj ta wizja symbolicznej, odrealnionej śmierci chyba nie łapie już nikogo za gardło. Ale to wciąż, na swój 
sposób, wzruszająca naiwnością i komiksowym nieomal ujęciem malarska opowieść o umieraniu. 
 
 
8. Obiekt: ŁÓDŹ CHARONA  
rzeźba/obiekt sceniczny pochodzący ze spektaklu "Nigdy tu już nie powrócę" (185 x 139 x 75 cm) 
Cricoteka 
 
Znaki śmierci, emblematy śmierci. Wyobraźnia Kantora zanurzona była w archaicznych pokładach kultury. Może 
wizyjna siła obrazów jego Teatru Śmierci bierze się właśnie z ożywiania tych – zdawać by się mogło – 
anachronicznych dziś rekwizytów. Już w Umarłej klasie pojawia się „łódź Charona”. W trakcie czytania przez 
księdza w Dzień Zaduszny wypominków pojawiają się zmarli, dochodzi do niezwykłej metamorfozy: „Wchodzą 
kolejno wszyscy, jacyś inni, jakby wchodzili na cmentarz. Posuwają się powoli i solennie, jakby szli za trumną. 
Wchodzą do ławek. Ławki zamieniają się powoli w łódź Charona płynącą po s t y k s o w e j  rzece Nocy na «drugi 
brzeg»”18. Wyobraźnia tanatyczna Kantora związana jest z wodą. Dla niego śmierć wiązać się będzie zawsze z 
archaiczną podróżą przez wodę: „Rozumiemy teraz, iż dla takich nie kończących się rojeń wszelkie dusze – 
niezależnie od rodzaju pogrzebu – muszą wstąpić do b a r k i  C h a r o n a. Dziwny obraz, jeśli patrzymy nań 
trzeźwym okiem rozumu. Obraz niezwykle bliski naszemu sercu, jeśli tylko umiemy zwracać się po wiedzę do 
naszych snów”19. W Nigdy tu już nie powrócę, pożegnaniu Kantora z jego teatrem, w jednej ze scen czyta on 
fragment Powrotu Odysa Wyspiańskiego: „Tam jest Itaka! [...] / Tam – jest ojczyzna moja / Tam moja pieśń 
życia skończona / Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca”20. Wizualną ilustracją tego „greckiego” 
fragmentu jest biedna wersja łodzi Charona: blaszana balia na kółkach. Ta łódź kieruje się do krainy umarłych. 
Jest przepełniona. Na swój pokład zabierze wszystkie dusze, postaci-widma spektaklu. Kantor – jako przewoźnik 
dusz. 
 
 
9. Obiekt: CAŁUN 
tkanina (69 x 60 cm) 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
 
Figury odległe, znaki obce. Zastanawia mnie, jak we współczesnej wyobraźni odwiedzających muzea, funkcjonują 
staroegipskie starożytności, zwłaszcza te związane ze śmiercią. Niepodobna nie zauważyć, jak świat egipski 
przeniknięty jest śmiercią, jak nadaje jej mocną i pozytywną waloryzację. A to oddala nas znacznie od 
współczesności relegującej śmierć w rejony niewiedzy i niepamięci. Czy egipskie hieroglify to już tylko ciekawe 
poetyckie obrazki (wersja dla agnostyków) albo mało wiarygodne religijne przedstawienia (wersja dla 

                                                 
16 R.M. Rilke, Piąta elegia duinejska, [w:] tegoż, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1987. 
17 N. Schneider, The Art of Still Life. Still Life Painting in Early Modern Period, Köln 1990 (tłum. cyt. D.Cz.). 
18 T. Kantor, Umarła klasa [Partytura], [w:] tegoż, Pisma. Teatr śmierci. Teksty z lat 1975–1984, t. 2, Kraków 2004. 
19 G. Bachelard, Kompleks Charona i kompleks Ofelii, [w:] tegoż, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. H. Chudak, A. 
Tatarkiewicz, Warszawa 1975. 
20 S. Wyspiański, Achilles. Powrót Odysa, Wrocław 1984. 
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chrześcijan)? Ten wąski skrawek śmiertelnego całunu przybywa do nas z całkiem innej mentalnie rzeczywistości. 
Zdaje się, na pierwszy rzut oka, tak bardzo odległy od naszego chrześcijańskiego myślenia o śmierci. Czy 
widoczne na nim ikonograficzne rebusy to już tylko zagadka dla archeologów, czy też ten skromny fragment 
postrzępionej materii może nas w jakiś sposób jeszcze angażować myślowo? Może, ale tylko wtedy kiedy postać 
Ozyrysa, „umarłego pośród żywych i żywego wśród umarłych”21, nie będzie dla nas emblematem martwej 
książkowej mitologii. Kiedy nie będziemy pogłębiać sztucznie przepaści między egipską a chrześcijańską 
tanatologią. Kiedy spróbujemy pomyśleć chrześcijańskie symbole wniebowstąpienia, ponownych narodzin 
i zmartwychwstania w świetle egipskich wyobrażeń. Pojmiemy wtedy, że „symbol «zmartwychwstania» powstał z 
wcześniejszej wizji «wniebowstąpienia» nie gdzie indziej niż w starożytnym Egipcie”22. Wbrew powszechnemu 
mniemaniu, umeblowanie chrześcijańskiej wyobraźni nie spadło z nieba, ma mocne kulturowe zaczepienie. 
Symbole i obrazy naprawdę dają do myślenia... 
 
 
10. Obiekt: STELA NAGROBNA Z GINARI TAFAH 
Płaskorzeźba (25 x 17,5 x 6,5 cm) 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
 
Wciąż Egipt, ale tym razem chrześcijański. Kamień grobowy pokryty greckimi (?) literami. Na nim inskrypcja z 
modlitwą. A nade wszystko imię zmarłej: Elżbieta (czyżby to Polka była?, może jednak warto było zostawić imię w 
oryginalnym brzmieniu?). Suchy jak wiór opis muzealny jak zwykle pozostaje przy cechach formalnych, 
uniemożliwiając jakikolwiek bliższy kontakt z obiektem. O czym mówi modlitwa „zawarta w liniach 6–9” i do kogo 
jest skierowana? Kim była Elżbieta? Co w ogóle wiemy o tym kamieniu nagrobnym, poza drugorzędnymi 
informacjami o jego nabywcach (nawiasem mówiąc: kto by podejrzewał tak silne zamiłowania archeologiczne u 
Strzelców Karpackich?). Czy dochodzi w ogóle do nas, że oto w polskim muzeum o g l ą d a m y  fragment 
egipskiego grobu sprzed stuleci? Że kamień ten mówi dziś co innego, niż miał kiedyś do powiedzenia? Czy w 
ogóle możliwe jest, by przebić się jakoś przez powierzchnię tego piaskowca i dostrzec za nim tę pogrzebaną 
kiedyś przez bliskich Elżbietę? Czy też pozostanie on już na wieki niemym w swej banalności „eksponatem 
muzealnym”? Kim byłaś Elżbieto? Czym się zajmowałaś? Jak wyglądałaś? Jak żyłaś? Jak umarłaś? Kto sporządził 
twoje epitafium? Żegnam się z tobą, nubijska nieznajoma, rzymskim epitafium, mową może ci bliską: 

„Nieszczęsny człowiek, tego tylko, droga moja, mogę 
dokonać, by być myślami z tobą, złożoną w grobie, póki 
żyć mi sądzone. Wierzę, że radują cię wieści o nas, gdy 

docierają do Tartaru”23 
 

 
11. Obiekt: PORTRET FAJUMSKI 
obraz (30 x 29 cm) 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
 

Te portrety wciąż mają hipnotyczną moc. To wielka sztuka, której „sekretu żadna dyscyplina akademicka nie 
potrafi przeniknąć”24. Starożytne konterfekty z egipskiego Fajum przedstawiają żywych martwych ludzi. Albo 
odwrotnie, co może na jedno wychodzi. Malowane były temperą lub farbą enkaustyczną; na desce albo na płótnie 
pokrytym gipsem. Metafizyczny realizm fajumskich malowideł bardzo cenił Jerzy Nowosielski, to była jedna z 
inspiracji – obok zachodniego Modiglianiego i wschodniej ikony – jego sztuki portretowej. „«Fajum» – wyskoczyło 
z pamięci na wieść o śmierci Jerzego Nowosielskiego. I wyświetlił się majowy dzień. 40 lat temu? Mniej więcej. 
Słońce, prażące jak w sierpniu, zmęczyło Zosię i zaproponowała, żebyśmy poszli do Kunsthistorisches Museum 
sami. [...] – Panie Jerzy, idziemy do Fajum! – Do Fajum? – wymamrotał. – Do Fajum! – puknął się w czoło. – Jak 
ja mogłem zapomnieć! [...] Słońce prażyło coraz mocniej i weszliśmy z ulgą do chłodnego przedsionka 
Kunsthistorisches Museum. Portrety z Fajum obejrzeliśmy osobno, bez słowa. Potem usiedliśmy na marmurowej 
ławie. – Wspaniali malarze – odezwałam się pierwsza. 
Najwspanialsi. – Chyba ani jedno nazwisko nie jest znane? – Nie – pokręcił głową – ale co to szkodzi”25. Nasz 
portret jest nieco kaleki, poskładany – jak puzzle – z licznych odłamków gipsowych. Mniejsza o depersonalizujący 
go czysto techniczny opis: „migdałowate oczy”, „długie wąsy”, „okres panowania Hadriana II”... Za tą anonimową 

                                                 
21 J.L. Lima, Wazy orfickie, przeł. R. Kalicki, Kraków 1977. 
22 E. Drewerman, Zstępuję na Barkę Słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu, przeł. M.L. Kalinowski, Gdynia 2000. 
23 Rzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby, wybór i oprac. L.S. Mazzolani, przeł. i wstępem opatrzył S. Kasprzysiak, Warszawa 1990. 
24 E. Doxiadis, Mysterious Fayum Portraits. Faces from Ancient Egypt, London 1995. 
25 E. Kuryluk, Malarz z Fajum, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 10. 
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(dzisiaj, dla nas!) gipsową maską skrywa się przecież ktoś realny (kiedyś, dla kogoś!). Sklejony z ułamków, 
niepełny. Migdałowymi oczami patrzy na nas, żywych. Jeszcze żywych. 
 
 
12. Obiekt: MASKA POŚMIERTNA KAROLA SZYMANOWSKIEGO 
odlew gipsowy (27 x 19 x 17 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
 „Maski pośmiertne rzadko stają na naszej drodze. Już prędzej sama śmierć. Jej nadejścia nie da się ani ukryć, ani 
zignorować. Ktoś przestaje być i nagłe jego zniknięcie, jego nieobecność pośród żywych – tak czasem głośna, tak 
widzialna – jest znakiem, że oto pojawiła się Ona, śmierć we własnej osobie”26. Czas masek pośmiertnych 
przeminął. Bo śmierć przestała już być dla nas częścią życia. Upychamy ją w szpitalach, odpychamy od siebie jako 
nieestetyczną, pomarszczoną i śmierdzącą. Trzymamy na dystans, bo jej istnienie tak mocno psuje nam 
nowoczesny sen o nieśmiertelności. Jeszcze XIX wiek, „czas pięknej śmierci”, wpisywał zdejmowanie maski 
pośmiertnej do rutynowego scenariusza umierania. Szczególną atencją darzono maski artystów, dzięki gipsowi ich 
oblicza (Beethoven, Chopin, Hugo, Liszt) nabierały pozaczasowego wymiaru. Trzymano je na biurkach, wisiały w 
mieszczańskich salonach. Karol Szymanowski zmarł 29 marca 1937 roku w Lozannie. Dziesięć lat po śmierci 
kompozytora Anna Iwaszkiewicz pisała o nim: „Wszyscy wiedzą, bo mówi o tym każdy, kto znał Karola 
Szymanowskiego, że był to człowiek o niezwykłym wprost uroku osobistym, ale cóż znaczą te słowa dla tego, kto 
wymawiając je, nie ma jednocześnie w pamięci lekko przyciszonego głosu, subtelnego uśmiechu misternie 
zarysowanych ust, intensywnego spojrzenia wąskich, bardzo długich, szafirowych oczu patrzących spod trochę 
zbyt ciężkich brwi, oczu, które miały skłonność do zapatrzenia się w przestrzeń i o których nie zawahałabym się 
powiedzieć, że tak właśnie wyobrażać sobie można oczy genialnego artysty”27. Gipsowy Szymanowski oczy ma 
zamknięte. Jest cichy i niemy. Śmiertelnie biały. Wypolerowany. Surowy i dostojny w swoim ostatecznym 
okamienieniu.  
 
13. Obiekt: AMONIT  
skamielina (85 x 80 x 20 mm) 
Muzeum Geologiczne ING PAN w Krakowie 
 
Co zostaje po nas? Dusza (jeśli jest) ulatuje po śmierci w swoje eteryczne okolice. Tkanki miękkie gniją: „mózg 
staje się papkowatą, kleistą, szarawą masą; płuca pękają w bruzdach kręgowych i pozostają z nich jedynie 
miękkie i brązowawe masy, zanurzone w czerwonawej cieczy przesączynowej; wątroba, gąbczasta i czarniawa, 
pokrywa się gnilnymi pęcherzykami; wydrążone trzewia mają czerwonawe ścianki, podczas gdy wokół okrężnicy 
wstępującej i kątnicy dominuje kolor zielonkawy; serce staje się wiotkim, spłaszczonym workiem. [...] Tak 
odchodzi człowiek – psując się nieuchronnie i zgodnie z reakcjami fizykochemicznymi”28. Zostają po nas kości. 
„Kość bowiem to resztka, która zostaje z ciała, po iluś tam stuleciach – prezent dla paleontologów”29. Tak 
wygląda śmierć z antropocentrycznej perspektywy. Ale jeśli zmienimy nieco ten ultrahumanistyczny punkt 
widzenia? Jeśli pomyślimy, że człowiek (czy to wciąż brzmi dumnie?) jest częścią dużo większej całości? Całości 
obejmującej wszystko, co kiedyś było i będzie żywe? Wówczas będziemy mogli zobaczyć nie tylko nasz związek z 
oryniacką figurką, z naskalnymi obrazami z jaskini Chauveta (to już niemało!), ale dostrzeżemy coś, co nie 
przyszło nam może nigdy wcześniej do głowy: bliskość z naszym bratem amonitem. Amonitem, który w swej 
nazwie zawiera – co za traf – egipskiego boga Amona. Ten gest powinowactwa może być tym łatwiejszy, że 
skamieniałość nosi sfinksowe łacińsko-polskie nazwisko: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) crotalinus 
Siemiradzki. Medytując nad pogrążonym od milionów lat w kamiennym śnie amonitem, „wychodzimy z siebie”, 
z ludzkiej powłoki, z ludzkich przyzwyczajeń, nabierając przeświadczenia, że fenomen życia nie jest tylko naszym 
udziałem. Tym samym, mamy szansę odkryć, że „człowiek to coś znacznie więcej niż ślady, jakie pozostawili w 
nim ludzie. W naszych mózgach i rdzeniach kręgowych przechowują się ślady znacznie starszych światów”30. 
 
 
 
Dariusz Czaja – antropolog kultury, członek redakcji kwartalnika „Konteksty” (IS PAN), eseista, recenzent 
muzyczny; dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Ostatnio napisał: Sygnatura i 
fragment. Narracje antropologiczne (2004), Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe (2006), Lekcje 
ciemności (2009 – nagroda TVP Kultura), Gdzieś dalej, gdzie indziej (2010 – nagroda Warszawska Premiera 
Literacka, nominacja do nagrody Nike). 

                                                 
26 S. Rosiek, Archiwum martwych twarzy, „Twórczość” 1993, nr 1. 
27 A. Iwaszkiewicz, Dzienniki i wspomnienia, Warszawa 2000. 
28 L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. K. Kocjan, Łódź 1991. 
29 A. Fioretos, D. Grünbein, Rozmowa o strefie, psie i kościach, przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 1998, nr 3. 
30 J. Gray, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 2003. 
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2. Prezentacja tematyczna: 
 
Muzealny plac zabaw 
Anna Komorowska 
 
Przewidywane na tym etapie obiekty: do 16 
 
Plac zabaw w muzeum? Tak! Zwiedzanie muzeum może być zabawą. Koniec z poważnymi etykietkami 
i gablotami. Może wybierzemy się do cyrku? Albo zagramy w klasy? Wcielimy się w kogoś innego i zrobimy sobie 
śmieszne zdjęcia? Możemy też... poszukać skarbu! Albo popływać kajakiem, pojeździć na rowerze, pokręcić się na 
karuzeli, pobawić w sklep... Na naszym placu zabaw czeka Cię mnóstwo atrakcji. Razem odszukamy interesujące 
obiekty, które swoim wyglądem lub funkcją przypominają elementy charakterystyczne dla placów zabaw. Nie 
zawsze będą to oczywiste skojarzenia. Warto jednak zatrzymać się na chwilę przy każdym obiekcie i przyglądnąć 
mu się uważnie. A przy następnej wizycie w muzeum – odszukać kolejne, które mogłyby stanąć na naszym 
wirtualnym, muzealnym placu zabaw. 
 
1. Obiekt: WÓZ CYGAŃSKI 
(długość: 515 cm, szerokość: 200 cm, wysokość: 240 cm) 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
 
Drewniany dom malowany na biało, zdobiony czerwonymi, żółtymi i zielonymi motywami kwiatowymi. Dach 
kształtem przypominający beczkę, pod dachem rzeźby skrzydlatych smoków. Po obu stronach domu okna, drzwi 
przeszklone, przesuwane. Tylna ściana z wmontowanym lustrem. I dostępny z zewnątrz schowek na naczynia. 
Sufit pomalowany na niebiesko. Ale to nie wszystko! Dom jest na kołach i można w nim podróżować. Wyobraź 
sobie taki domek na placu zabaw... Ale byłaby atrakcja! 
Tymczasem taki właśnie dom można zobaczyć w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Jest to wóz cygański. Całkiem 
niedawno był jeszcze zamieszkany i stał przy ulicy Kwiatowej. 
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Inne nietypowe domki do zabawy: http://aplaceimagined.blogspot.com/ 
Domki do zabawy inspirowane wozami cygańskimi: 
http://aplaceimagined.blogspot.com/search/label/GYPSY%20CARAVAN 
 
 
2. Obiekt: ZIELNIK MCHÓW TATRZAŃSKICH 
suszone okazy przyrodnicze 
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 
 
Wyobraź sobie, że odkrywasz tajemniczy ogród, pełen zagadkowych roślin. Jedne są piękne i dostojne, inne 
dzikie, ale znoszące najtrudniejsze warunki. Są też zupełnie niepozorne, ale mające leczniczą moc. Na naszych 
polach, łąkach, w ogrodach i lasach, a nawet w centrach miast można podziwiać niezwykły świat roślin. Zbieranie 
pojedynczych okazów, suszenie i umieszczanie w zielniku może być bardzo zajmującym hobby. Zielniki tworzył 
również Tytus Chałubiński, jeden z pierwszych badaczy tatrzańskiej przyrody. Przez prawie 10 lat zebrał okazy 
368 gatunków mchów występujących w Tatrach. Umieścił je w 14 pudłach, które możemy oglądać w Muzeum 
Tatrzańskim. 
  
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Książki dla dzieci:  
Ch. Björk, L. Anderson, Rok z Linneą, przeł. A. Stróżyk, Poznań. 
http://www.zakamarki.pl/show_object.php?id=476&txt=linnea  
cykl Zielniki, wyd. Arkady, Warszawa. 
http://www.arkady.com.pl/product/c2048.html  
 
 
3. Obiekt: ALINA ŚLESIŃSKA, CYRK 
rzeźba (60 x 60 x 80 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
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Kto z nas nie lubi cyrku? Dzikie zwierzęta, kuglarze, akrobaci. Wielki namiot już z daleka zapowiada niezwykłe 
wydarzenie. Niby kawałek materiału, ale robi większe wrażenie niż niejeden murowany dom. Kolorowe światła, 
muzyka i ruch. Podczas spektaklu wydaje się, że wszystko wokół nas zaczyna wirować. Tak dużo wszystkiego, tak 
dużo emocji. 
„Cyrk” to rzeźba nowoczesna. Jej zamaszyste formy, pionowe podpory oplecione drobnymi szczebelkami, mimo, iż 
stoją w miejscu, również sprawiają wrażenie jakby były w ruchu. Ale właściwie co takiego przedstawia ta rzeźba? 
Architekturę namiotu cyrkowego? Akrobatów wirujących na linach? A może paszczę ryczącego lwa? 
 
4. Obiekt: PAS KONTUSZOWY 
element stroju (447 x 36 cm) 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
Ile podwórek, tyle odmian gry w klasy. Najbardziej klasyczna rozgrywa się na prostokątnym polu podzielonym na 
równe kwadraty. Każdy kwadrat to „klasa”, czyli kategoria, np. imiona, miasta, państwa, rzeki, kolory. Skacząc na 
kolejne pola, gracz musi wymieniać przykłady z pierwszej kategorii, w drugiej rundzie z drugiej itd. W ten sposób 
zalicza kolejne „klasy”. 
A gdyby jako pola do gry użyć pasa kontuszowego... W jego części środkowej umieszczono poprzeczne pasy 
(zwane półkami i szlaczkami). Gdyby każdy z nich stanowił kolejną klasę, mielibyśmy szkołę podstawową, 
gimnazjum, liceum i pewnie jeszcze studia. Pasy kontuszowe były bowiem bardzo długie. Ten widoczny na zdjęciu 
ma prawie 4,5 metra. Można było się nim owinąć kilkakrotnie. Pasy były bardzo popularne w Polsce w XVII i XVIII 
wieku. Sprowadzono je z Persji i Turcji, z czasem zaczęto je również produkować w Polsce.  
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Książka dla dzieci: 
Carola von Kessel Gry w klasy. Dzieci się bawią, Warszawa 2008. 
http://demart.com.pl/product/14,gry-w-klasy--dzieci-sie-bawia-.html  
 
 
5.  Obiekt: JÓZEF MAREK „RODZINA ARTYSTY” 
rzeźba (178 x 94 x 66 cm) 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
 
Prostokątna płachta materiału z namalowanymi postaciami bajkowymi lub historycznymi, z wyciętym otworem, do 
którego możesz włożyć swoją głowę i na jedną chwilę zamienić się w rycerza, księżniczkę lub ulubionego 
bohatera... To atrakcja różnego rodzaju festynów rodzinnych, zwana czasem monidłem. 
Rzeźba „Rodzina artysty” trochę przypomina takie właśnie monidło, ale tutaj przez pionową ścianę przenikają nie 
tylko głowy, ale również ręce i nogi. Przedstawione postacie to sam artysta – Józef Marek – jego żona i synek. 
Zwyczajna rodzina, która przysiadła na ławce. Wyobraź sobie, że możesz zrobić własne monidło. Za kogo 
przebrałbyś siebie i swoich rodziców?  
 
6. Obiekt: SKARB Z NOWEJ HUTY-PLESZOWA 
monety, ozdoby, naczynia 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
 
Jesteś gotowy na wyprawę w poszukiwaniu skarbów? Myślisz, że skarby można odnaleźć tylko w odległych 
krajach? W ukrytych jaskiniach lub w dzikiej puszczy? Wyobraź sobie, że podczas zabawy na podwórku znalazłeś 
gliniane naczynie, zdobione poziomymi, spiralnymi żłobkami. Co może się w nim znajdować? Może monety o 
niezwykłych nazwach, np. dirhemy samanidzkie, denary, półbrakteaty? Albo ozdoby ze srebra – klamerki, lunule 
(zawieszki półksiężycowate), zausznice (czyli kolczyki) czy paciorki. Niemożliwe? A jednak! Taki właśnie skarb 
odkryto w Krakowie, w Nowej Hucie. Zawierał ponad 600 srebrnych monet i prawie 130 fragmentów ozdób. 
Archeolodzy datują skarb na przełom X i XI wieku. Jak widzisz wcale nie trzeba daleko szukać...  
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Skarbu możesz poszukać również w Wieliczce, grając w grę planszową „Wielki Skarb”: 
http://dragonus.pl/index.php?products=product&prod_id=2915  
 
 
7. Obiekt: ROWEREK 
drewniana zabawka (80 x 96 cm) 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
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Rodzice kupili Ci nowy rower i chcesz się pochwalić wszystkim swoim kolegom? Wyobraź sobie, że sam, przy 
użyciu kozika (małego, składanego noża) wykonałeś rower z drewna. To dopiero byłby powód do dumy, prawda? 
Ten widoczny na zdjęciu został wykonany przez 12-letniego wówczas Franciszka Gucwę i służył do zjeżdżania z 
górki. Oczywiście wymagało to niezwykłych umiejętności manualnych. Dzieci na wsiach często wykonywały proste 
instrumenty muzyczne i zabawki. Czy umiesz samodzielnie zrobić jakąś zabawkę? Spróbuj. W internecie 
znajdziesz mnóstwo inspiracji i podpowiedzi. 
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
A tak się bawimy: http://bawimy-sie.blogspot.com/p/zabawki.html 
Made by Joel: http://madebyjoel.com/ 
Toys from trash: http://arvindguptatoys.com/toys.html 
 
 
8. Obiekt: PARK IM. HENRYKA JORDANA 
fotografia stereoskopowa (8,4 x 15 cm) 
Muzeum Historii Fotografii 
 
„Miejski Park Dr. Jordana” to jeden z pierwszych na świecie obiektów zaprojektowanych specjalnie dla dzieci. W 
parku znajdowało się 12 różnych boisk do zabaw, ćwiczeń gimnastycznych na przyrządach i bez oraz festynów i 
pokazów, strzelnica, kwiatowo-warzywny ogród doświadczalny, pracownie stolarska i tokarska, budynek z halą 
gimnastyczną i natryskami oraz tzw. mleczarnia, w której prowadzono dożywianie dzieci. 
W Muzeum Historii Fotografii znajduje się fotografia stereoskopowa (zdjęcie oglądane przez specjalne okulary lub 
w fotoplastykonie sprawiało wrażenie trójwymiarowego) przedstawiająca główną bramę parku. Na fotografii 
widać również główny pawilon. Fotografia została wykonana w zakładzie Walerego Rzewuskiego. 
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Więcej o historii placów zabaw: http://www.slideshare.net/pracowniak/x-pdod-kamienie-milowe-m-9447892 
 
 
9. Obiekt: TRĄBA SĄDU OSTATECZNEGO 
rzeźba/obiekt sceniczny ze spektaklu Tadeusza Kantora „Gdzie są niegdysiejsze śniegi” (339 x 100 x 200 cm) 
Cricoteka 
 
Huśtawka kołysze się monotonnie. Góra-dół, góra-dół. Każdy z nas lubi się huśtać, ale po pewnym czasie może 
się to stać nudne. A gdyby tak stworzyć zupełnie nową huśtawkę? Weźmy na przykład... wielką trąbę. Umieśćmy 
ją na specjalnym rusztowaniu na kołach. Niech trąba porusza się w górę i w dół. Wokół dołóżmy proporce, które 
również będą ruchome. Do tego dodajmy wiadro, które za pociągnięciem dźwigni uderzać będzie w deskę i 
wydawać głuchy dźwięk. Wszystko rusza się, skrzypi, stuka... Czy to jest jeszcze huśtawka? A może urządzenie 
napędzające huśtawkę?  
„Trąba Sądu Ostatecznego” to obiekt sceniczny, „mobil muzyczny” wykorzystany w spektaklu teatru CRICOT 2 
„Gdzie są niegdysiejsze śniegi”. Zainspiruj się nim i spróbuj zaprojektować własną machinę. 
 
10. Obiekt: KAJAK KS. KAROLA WOJTYŁY 
(45 x 90 x 555 cm) 
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 
 
Lato, las, rzeka i kajaki. Chowamy nasze plecaki w przedniej części, spuszczamy kajak na wodę, bierzemy do rąk 
wiosła i płyniemy w dół rzeki. Pod nami przepływają ryby, wokół kaczki i łabędzie. Oglądamy ptaki, który 
przysiadły nad wodą i na gałęziach nad nami. Spływy kajakowe to fantastyczny sposób spędzania wolnego czasu 
z przyjaciółmi. Bardzo lubił go również ks. Karol Wojtyła. Miał nawet własny kajak! I do tego składany! Został 
wykonany z tkaniny brezentowej, podgumowanej. Do tkaniny wkładano ażurowy stelaż z listewek bukowych, 
łączonych śrubami. Do kajaka dołączono również składane wiosła. Całość chowana była w trzech workach. 
 
11. Obiekt: MODEL KIERATU POLSKIEGO 
maszyna do transportu pionowego (125 x 100 cm) 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 
 
Do czego służy karuzela? Do zabawy. Przeważnie. Ale zdarza się też, że karuzela, czyli koło napędzane siłą 
mięśni, służy do podnoszenia ciężarów i poruszania sprzętów rolniczych. Wielkie drewniane koło zębate, do 
którego zaprzęgano konie, połączone z urządzeniem linowym, umieszczonym nad otworem szybu w kopalniach to 
tzw. kierat. Oryginalny model z XVII wieku można oglądać w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Przy użyciu 
kieratu można było podnieść ciężar ważący 2 tony na wysokość nawet 80 metrów. Ale to nie wszystkie 
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„pracujące” karuzele. PlayPumps to karuzela połączona z pompą, stosowana w pustynnych regionach Afryki. 
Podczas zabawy woda z głębi ziemi zostaje pompowana do specjalnego zbiornika i może być wykorzystywana 
przez mieszkańców wioski. Od 1998 roku zamontowano już 1700 takich pomp. Każda zaopatruje 2000 
mieszkańców w świeżą wodę. 
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Jak działa PlayPumps: http://www.playpumps.co.za/?page_id=6 
 
 
12. Obiekt: SZYLD Z RUCHOMYMI CZCIONKAMI 
drewniany szyld z czcionkami z ołowiu lakierowanego na złoty kolor (30 x 32 cm) 
Muzeum Miejskie w Wadowicach 
 
Coraz częściej na placach zabaw pojawiają się tablice z grami różnego rodzaju, takimi jak labirynt, fliper. Mogą 
również służyć do zabawy w sklep, w prowadzenie samochodu, jako element piaskownicy, do tworzenia torów dla 
kulek. Są również ścianki dźwiękowe, a także zwykłe tablice do pisania kredą i tablice magnetyczne, na których 
można układać dowolne napisy lub tworzyć rysunki. Przedstawiony na rysunku szyld nie służy do zabawy. Złote 
literki można umieszczać w różnych miejscach na drewnianej tablicy i w ten sposób tworzyć dowolne napisy. 
Szyld ten należał do rodziny Foltinów, która prowadziła w Wadowicach drukarnię i księgarnię. Jakie hasła 
reklamujące księgarnię mogły się znaleźć na takim szyldzie? Wymyśl najlepsze hasła, które przyciągną klientów.  
 
 
13. Obiekt: ŁOPATKA PAMIĄTKOWA 
(31,3 x 7,6 cm) 
Muzeum Miejskie w Wadowicach 
 
Na placu zabaw nie może zabraknąć piaskownicy. Jeszcze tylko wiaderko, foremki i oczywiście łopatka, i możemy 
zaczynać budowę babek i zamków. Czasami dorośli również lubią bawić się w ten sposób i budują duże „baby” z 
ziemi, zwane kopcami. Są one pamiątką po ważnych osobach, takich jak Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski. 
Przy budowie kopców chętnie pomagają wszyscy mieszkańcy miasta, a także obywatele z całego województwa. 
Łopatka na zdjęciu została przekazana wadowickim uczniom jako pamiątka z budowy kopca Józefa Piłsudskiego w 
1935 roku. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zachęca do poznawania polskich kopców. Ustanowiło nawet 
specjalną odznakę, którą może zdobyć każdy, kto ukończył 8 lat i zwiedził co najmniej 20 kopców. 
 
Przewidywane dodatkowe materiały: 
Regulamin odznaki: http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_kopce  
 
14. Obiekt: PUTNIA 
drewniane pudło do przenoszenia kłódek (51 x 36 x 26 cm) 
Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych 
 
Plac zabaw to dobre miejsce, żeby odpocząć po szkole. Można zrzucić wreszcie ciężki plecak wyładowany 
książkami, zeszytami, z piórnikiem i drugim śniadaniem. Często bolą Cię od niego plecy? A wyobraź sobie, że 
musiałbyś dźwigać drewniane pudło wzmacniane paskami blachy i z metalowymi uchwytami. To właśnie putnia. 
Posiada parciane szelki, przypomina więc plecak, jednak znacznie mniej wygodny niż współczesne tornistry. Jak 
myślisz, do czego mogła służyć taka putnia? Do przenoszenia i sprzedaży kłódek. W Świątnikach Górnych istniała 
nawet specjalna profesja zwana putniorstwem. 
 
15. Obiekt: KASA Z URZĄDZENIEM LICZĄCYM 
(47 x 38 x 51 cm) 
Muzeum Ziemi Bieckiej 
 
Ile za tę babeczkę? Trzy żołędzie. A za zupę z kasztanów? Sześć kamyków. Tak często bawią się młodsze dzieci. 
W sklep można bawić się w ogrodzie, wykorzystując naturalne materiały lub w domu, gdzie posłużyć się można 
specjalnie produkowanymi szafkami, wyposażeniem, a nawet kasami. Dzisiejsze kalkulatory i czytniki kart nie są 
jednak tak atrakcyjne jak stare kasy z urządzeniami liczącymi, spotykane już tylko w muzeach. Ta widoczna na 
zdjęciu jest niezwykle ciężka i bogato zdobiona motywami roślinnymi. 
 
16. Obiekt: WÓZEK Z KONIKAMI 
zabawka drewniana (45 x 23 cm) 
Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach 
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Puzzle, maskotki, klocki, gry planszowe, lalki, ciężarówki, resorówki, kolejki elektryczne, domki dla lalek... Od 
ilości zabawek w sklepach może rozboleć głowa. A dawniej? Dzieci bawiły się tylko tym, co zrobiły same lub ich 
rodzice czy dziadkowie. Ot, na przykład taki prosty, drewniany wóz drabiniasty ciągnięty przez dwa konie. Czasem 
zabawki były bardziej skomplikowane, trudniejsze do wykonania, z mechanizmem obrotowym lub wydające 
dźwięk. Podobnie jak te koniki odzwierciedlały życie codzienne – dziewczynki bawiły się lalkami bujanymi w 
miniaturowych kołyskach, chłopcy dostawali pomniejszone wersje narzędzi. I to się nie zmieniło. Zabawki dawniej 
i dziś przygotowywały dzieci do dorosłego życia. Czyż nie do tego służą zabawkowe komputery, telefony czy 
bankomaty? 
 
 
Anna Komorowska – architektka krajobrazu, pedagożka. Od 2008 roku, wspólnie z Michałem Rokitą, prowadzi 
pracownię k., która zajmuje się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży oraz projektowaniem przestrzeni dla 
dzieci. Autorka licznych artykułów poświęconych współczesnej architekturze krajobrazu, ze szczególnym 
uwzględnieniem placów zabaw. Prowadzi warsztaty architektoniczne dla dzieci w DK Inspiro w Podłężu oraz 
Akademię Alternatywnej Architektury Krajobrazu dla dorosłych. Promuje naturalne place zabaw poprzez projekty 
realizacyjne (współpraca m.in. z Kangurowym Przedszkolem, Domem i Biblioteką Sichowską, Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym) i eksperymentalne (np. wiklinowy plac zabaw). Pisze książkę Patchworkowy plac zabaw. 


