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K

iedy przedmiot staje się eksponatem, traci swoją pierwotną funkcję.
Zamknięty w gablocie, ustawiony w muzealnym wnętrzu staje się
bierny, czeka, aż ktoś go zobaczy, aż kolejny przewodnik coś o nim
opowie. A co, gdyby ten moment przejścia wykorzystać inaczej, gdyby
przyjąć, że z chwilą, gdy przedmiot staje się eksponatem, zyskuje nową,
niezwykłą moc i może zdziałać jeszcze więcej niż w swoim pierwszym, teoretycznie właściwym życiu?
Biblioteczka hrabiny Doroty Batowskiej na co dzień stoi w Pałacu Myślewickim na terenie Łazienek Królewskich, gdzie cieszy oczy zwiedzających jako
jeden z przedmiotów dobrze obrazujących dawne zwyczaje podróżne. Wypełniona ponad 200 książkami z Bibliothèque universelle des dames, zasłonięta szybą, zastygła w jednej pozie, wydaje się czekać, aż ktoś znów jej
użyje i ruszy w kolejną podróż…

Ożywić eksponat
My naszą podróż zaczęliśmy od zrobienia repliki. W ten sposób nie tylko znowu wprawiliśmy mobilny niegdyś mebel w ruch, ale też mogliśmy
na nowo wypełniać go przedmiotami i aktualną treścią. Pierwsze podróże
były krótkie i niezbyt odległe, ale wcale nie mniej wartościowe. Jeździliśmy
do szpitala, świetlicy. Dzięki biblioteczce mogliśmy opowiadać o Łazienkach i XVIII wieku tym, którzy z różnych powodów nie mogli przyjechać
do naszego muzeum. Szybko przekonaliśmy się, że biblioteczka to świetne
narzędzie edukacyjne. Można dowolnie kreować jej zawartość, działać na
wszystkie zmysły, pobudzać wyobraźnię przez sam kontakt z nietypowym
przedmiotem.
W naszych głowach zaczął kiełkować plan dużo większego przedsięwzięcia,
dużo dalszej podróży, pojawiła się chęć przeżywania kolejnych muzealnych
i pozamuzealnych przygód. Tak powstał projekt Podróże Pani Batowskiej,
o którym opowiadamy w tej publikacji.
Z jednej strony, chcieliśmy dalej korzystać z potencjału edukacyjnego biblioteczki, prowadzić warsztaty, podczas których dzięki prostym metodom
uda się wykreować sytuacje animacyjne i artystyczne. Z drugiej, zafascynowani samym procesem, uradowani odkrytymi metodami, chcieliśmy podzielić się naszym doświadczeniem z innymi muzealnikami.
Wyposażeni w środki z Fundacji Orange, wspierani przez młodych zdolnych
fotografów związanych z kolektywem Sputnik Photos, byliśmy gotowi do
drogi, podczas której odwiedziliśmy pięć mazowieckich muzeów i spotkaliśmy się z około setką dzieci. Ta podróż pozostawiła w nas wiele wspomnień.

Ruszyć w drogę
Każdy warsztat był osobną przygodą. Za każdym razem wyruszając z Łazienek, żałowaliśmy, że nikt nie dokumentuje naszej szamotaniny z niezliczoną ilością pakunków. Rano brakowało czasu na kawę. „Co robimy,
zatrzymujemy się na jakiejś stacji, czy liczymy, że nas poczęstują na miejscu? Liczymy”. Każda podróż była zaplanowana, ale na szczęście w trakcie
wędrówki nie wszystko daje się przewidzieć. Nieznana przestrzeń, z jaką
miałyśmy się wkrótce spotkać, nastrój dzieci, nasza kondycja, nowi ludzie,
kolejny fotograf – każda niespodzianka stwarzała przestrzeń do improwizacji, wykluczała rutynę.

muzeum. Często wracamy pamięcią do nocy spędzonej w pokoju gościnnym Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze, pysznych, świeżo pieczonych
ciastek, których zapach przywitał nas w muzeum w Nieborowie. Widzimy
piękną zabytkową posadzkę w muzeum w Ciechanowie, ciemne, nastrojowe wnętrze muzeum w Żyrardowie, kolorowe pasiaki przysuskich dywanów
i rytmiczne cegły orońskiej galerii. Wspominamy też schabowego zjedzonego w towarzystwie paryskiej rzeźbiarki w Orońsku oraz wyprawę na poszukiwanie ceramicznych odpadków na nieborowskim polu.
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5 muzeów // 5 szkół // 5 warsztatów // 5 zmysłów
// 5,5 niezwykłych podróży
Projekt Podróże Pani Batowskiej adresowany był do
dzieci i młodzieży oraz muzealników z terenu Mazowsza, a trwał od lutego do czerwca 2013 roku. Korzystając
z kopii podróżnej biblioteczki hrabiny Doroty Batowskiej, zrealizowaliśmy pięć twórczych spotkań, podczas
których wspólnie z uczestnikami poznawaliśmy Łazienki i XVIII wiek.
W trakcie projektu dwuosobowy zespół z Ośrodka Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie odwiedził: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie.
Wielozmysłową podróż zakończyliśmy w Warszawie,
gdzie odbyły się zajęcia dla dzieci oraz warsztaty ewaluacyjne i miniwykłady dla muzealników. Ostatnim etapem projektu były spotkania i relacje z podróży do
Łazienek, które w swoich miejscowościach zorganizowali uczestnicy projektu.
Projekt sfinansowany był ze środków programu
Akademii Orange. Działanie łączyło animację muzealną z tematem nowych mediów i możliwością ich wykorzystania w pracy edukacyjnej. Ważnym partnerem
projektu byli fotografowie z kolektywu Sputnik Photos,
którzy wspierali nas i fotografowali podczas warsztatu,
sporządzili autorską dokumentację muzealnych przestrzeni i wykonali portrety muzealników.
Zespół projektowy:
Agnieszka Doniec
Marzena Michałek
Agata Pietrzyk

Pocztówka z podróży
Zapadły nam w pamięć bardzo różne chwile, twarze dzieci, wypowiedziane
zdania, śmiech… w tym szczególnie zaraźliwy śmiech jednego z nieborowskich chłopców, przez który na kilka minut musieliśmy przerwać warsztat.
Pamiętamy wirujące spódnice ciechanowskich wiatraków, tworzenie żywej
panoramy Żyrardowa, kilkadziesiąt naszkicowanych wersji krewetek, smak
czekolady pomieszany z liśćmi laurowymi i zapachem śliwek oraz wiele innych wrażeń i sytuacji…
Do tego wszystkiego szereg bardzo istotnych, zupełnie niespodziewanych
pytań i refleksji, które padały z ust dzieci, jak np.: „Po co król został królem, skoro nie mógł spełniać potem swoich marzeń?”.

Dziennik, notatki na marginesie
Nie sposób opowiedzieć o wszystkim. Mamy nadzieję, że publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, spełni funkcje swoistego pamiętnika z podróży. Obok relacji, zdjęć, sylwetek poszczególnych postaci, znajdą w niej
Państwo także teksty, które nie tyle opisują sam projekt, ile są przez niego zainspirowane, są punktem wyjścia do dyskusji, erupcjami wytworzonej w toku warsztatów i rozmów energii, refleksją nad obliczem współczesnej
edukacji muzealnej, cennym głosem zewnętrznych specjalistów. W tekstach
rozwijamy takie zagadnienia, jak praca z eksponatem czy metody budowania nowych relacji między muzeami w regionie. Obok stawiamy pytanie
o cechy edukatora muzealnego, a jako propozycję odpowiedzi zamieszczamy wyimki z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami każdego z pięciu muzeów.
Poprzez zdjęcia i ćwiczenia wracamy także do tematu mediów oraz kwestii
ich świadomego wykorzystania w pracy muzealnej z młodzieżą. Fotografie są więc nie tylko ilustracją, ale też punktem wyjścia do burzy mózgów
na temat sposobu postrzegania przestrzeni muzeum, metod urozmaicania
percepcji i roli fotografii w działaniach promocyjnych placówki. Kiedy spoglądamy na zdjęcia z podróży, widać, jak ważnym elementem projektu było
wprowadzenie fotografa do przestrzeni muzeum, obnażenie w pewien sposób zarówno eksponatów, jak i samej bryły budynków z ich rutynowego oglądu, nadanie nowych znaczeń znanym już przedmiotom i miejscom. Fotografowie towarzyszyli nam podczas warsztatów, dokumentowali odwiedzane
muzea, portretowali pracowników – również odbyli daleką drogę.
Udostępniamy też scenariusz przeprowadzonych warsztatów oraz zachęcamy do samodzielnej refleksji i planowania kolejnych działań. Mamy nadzieję, że lektura będzie dla Państwa ciekawa i inspirująca.

Zapraszamy do wspólnej podróży!

Emocjonujący był moment samego przyjazdu, moment spotkania z muzealnikami, ciekawość, wzajemne oczekiwania, pierwsze chwile w danym

Agata Pietrzyk, Agnieszka Doniec
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The Travels

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

of Ms. Batowski

fot. Dominika Gęsicka
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W

hen an object becomes an exhibit it loses its primary function. Enclosed in a glass case, fixed inside a museum interior it becomes
idle, waiting for someone to see it, for another guide to say something about it. But what if this moment of change were used differently, if one
were to assume that when the object becomes an exhibit it gains new, extraordinary power and can influence even more than in its original, theoretically
correct life?
The library of Duchess Dorota Batowski is a permanent element of the
Myślewicki Palace in Łazienki Królewskie (The Royal Baths), where it pleases
many a visitor’s eye, and is one of the objects that illustrate old travel habits
well. Filled with over 200 volumes from Bibliothequeuniverselle des dames,
protected by glass, frozen in one pose, it seems to wait, for someone to use it
again and go on another voyage…

Reviving the exhibit
We started our voyage by making a replica. Thus, we not only re-mobilized
a once portable piece of furniture, but we could also fill it once again with objects and current content. The early travels were short in duration and not far.
but no less valuable. We went to the hospital, the study hall. Thanks to the
small library we could tell of the Baths and the XVIII century to those who, for
various reasons, could not come to our museum. We soon found the library to
be a great learning tool. One could model its content freely, work with all the
senses, stimulate the imagination through just the encounter with an unusual
object.
A new idea began forming in our minds, for a much larger endeavor, a voyage
much farther and the desire to go on new adventures in museums and outside of
them. That is how the Travels of Ms. Batowski came to be, which we talk about
in this publication.
On one hand, we wanted to continue tapping the educational potential of the
library, lead workshops where we could, with simple methods, create animating
and artistic situations. On the other, we were fascinated with the process itself,
happy with the methods discovered and wanted to share our experience with
other museum staff and museologists.
Equipped with funding from Orange Foundation and supported by capable
young photographers from the Sputnik Photos collective we were ready for the
road. We visited 5 museums in the Mazowse (Mazovia) region and met with
about a hundred children. The trip brought us many new memories.

Hit the road
Each workshop was another adventure. Each time we left Łazienki we regretted
that no one was documenting our struggles with the countless amount of luggage. In the morning there was no time for coffee. “What should we do, stop at
some gas station or hope they’ll feed us when we arrive? We’ll hope.” Each trip
was planned, but fortunately not everything can be foreseen when travelling.
The strange space which we were soon to see, the mood of the children, our
form, new people, even more new people, another photographer – each surprise
created more room for improvisation and excluded mundane routine.

night spent in the guest room of the Oskar Kolberg Museum in Przysucha and
the smell of delicious, freshly baked cookies that greeted us at the museum in
Nieborów. We see the beautiful antique flooring of the musem in Ciechanów,
the dim, moody interior of the museum in Żyrardów, the colorful striping of
Przysucha carpets and regular bricks of the gallery in Orońsko. We also recall
fondly the pork cutlet eaten in the company of a Parisian sculptor in Orońsko,
and the search for ceramic fragments in a field in Nieborów.
PODRÓ
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A postcard from the voyage
5 museums // 5 schools // 5 workshops // 5 senses
// 5,5 unique voyages
Podróże Pani Batowskiej (Travels of Ms. Batowski) was
geared toward children and teens, and museum staff
from the Mazowsze (Mazovian) region. It took place
from February to June 2013. Using a replica of the travel
bookcase of Duchess Dorota Batowski we realized five
creative meetings, during which we and the participants
discovered the Royal Baths and the XVIII century.
During the project a duo from the Museum Education Center at the Royal Baths in Warsaw visited: the
Museum of Western Mazovia in Żyrardów, Oskar Kolberg Museum in Przysucha, Polish Sculpture Center
in Orońsko, the Nieborów and Arkadia Museums, as
well as the Museum of Mazovian Szlachta (Nobility) in
Ciechanów.
The multi-sensory trip ended in Warsaw, where we
held classes for children, as well as evaluation workshops and mini-lectures for museologists.
The last phases of the project were meetings – accounts of visits to the Royal Baths, which participants
organized in their own towns.
The project was financed with the help of the Akademia Orange (Orange Academy) program. The initiative combined museum animation with the theme of
new media and their potential use in the educational
field. Photographers from Sputnik Photos were significant partners of the project. They supported us and
photographed during our workshops, creating original
documentation of the museum spaces and portraits of
the museum staff.

Project team:
Agnieszka Doniec
Marzena Michałek
Agata Pietrzyk

We will remember many varied moments, children’s faces, uttered phrases,
laughter… especially the infectious laughter of one of the boys in Nieborów,
which caused us to stop the workshop for several minutes. We remember the
revolving sails of the windmills in Ciechanów, the creation of a live panorama of
Żyrardów, several dozen versions of sketches of shrimp, the taste of chocolate
mixed with laurel leaf and the smell of plums and many other sensations and
situations…
Add to that a number of very significant, completely unexpected questions and
reflections, which were posed by the children, e.g. „Why did the king become
a king, if then he could not fulfill his dreams?”

Journals, margin notes
There is no way of telling everything. I hope that the publication you are holding in your hands will be a sort of diary of the trip. Next to our accounts, pictures and profiles of various people, you will also find texts, which describe
not only the project itself, but are inspired by it, are a starting point for discussion, eruptions of energy spurred by the workshops and conversation, thoughts
about the present state of museum education and the valuable voices of outside
specialists. In these texts we elaborate on topics such as work with exhibits
and ways of building new connections between museums in the region. We also
pose a question about the traits that a museum educator should possess and as
a proposed answer we include fragments of interviews conducted with the staff
of the 5 museums.
Through photographs and exercises we also return to the subject of media and
the question of their conscious utilization in museum work with youth. So the
photos are not just illustrations, but the starting point for a brainstorm about
the perception of museum space and methods of its diversification and the role
of photography in promotional activities. When we glance at the photos of our
travels, we see how important an element including a photographer in the museum was, somehow exposing the exhibits, as well as the buildings themselves,
stripping them of their usual appearance, adding new meaning to familiar objects and places. Photographers accompanied us during workshops, documented the museums we visited, took portraits of the staff – and also travelled long
and far.
We also include scenario of the workshops held and encourage you to reflect
independently and plan other activities.
We hope this will be an interesting and inspiring read for You all.

1. Łukasz Niewiadomski Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
2. Joanna Nałęcz Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
3. Magda Banasiak (kolejna strona) Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Zdjęcia: Tomasz Łaptaszyński

w programach nauczania – regionalizm. Program szkolny ma charakter ogólnopolski i nie ma czasu na opowiadanie, że w danym regionie miały miejsce wydarzenia, które były związane z historią
ogólną.
Dodatkowo u nas jest też praca z eksponatem, autentycznym przedmiotem.
Poza tym klimat – inaczej pracuje się w ławkach w szkole niż w muzeum. Tutaj dzieci mogą
przyjść i zobaczyć inne wnętrza, zupełnie inną przestrzeń. Dzięki temu pracują w różnych obszarach, rozwijają się na różnych poziomach.
Ostatecznie jesteśmy trochę jak piłeczka między kilkoma paletkami. Z jednej strony, w porównaniu ze szkołą, mamy wolność, swobodę rozwijania pewnych tematów. Z drugiej, musimy też
odpowiadać na potrzeby szkoły, nauczycieli, czyli odbiorców. Do tego jesteśmy uzależnieni od
tego, jaki jest plan pracy danego działu i jaką wystawę przygotowuje na ten konkretny czas.

Gdybyście mieli zrobić dwuminutowy film o Waszym muzeum, to co by się tam znalazło?
Chcielibyśmy przedstawić trzy rzeczy: to, czego jeszcze nie zdołaliśmy pokazać, co mamy w naszych magazynach, to, że praca, jaką jest stworzenie wystawy, to nie jest pstryk i już, ale że jest to
duża praca merytoryczna wielu kierowników, oraz to, że muzeum nie jest tylko martwą instytucją,
ale grupą ludzi, którzy pracują, ludzi młodych, którzy mają pomysły i którzy je realizują. To jest
bardzo fajne, kiedy po zajęciach dzieci wychodzą z uśmiechem. One wiedzą, że muzeum to nie
jest pani w kapciach, siedząca i pokazująca palcem, tylko to są zajęcia, integracja, zabawa, praca
z eksponatem. Myślę, że w dwóch minutach byśmy się zmieścili.
Czy i jeśli tak, to czym różni się nauczanie w szkole od nauczania w muzeum? Czy powinno
się różnić?
Powinno. Przede wszystkim możemy skupić się na regionie. To jest coś, czego bardzo brakuje

We invite You to travel with us!

The arrival itself was exciting, meeting with the museum staff, curiosity, mutual
expectations, our first moments in a certain place. We often reminisce of the

Agata Pietrzyk, Agnieszka Doniec
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Kiedy czujecie satysfakcję z pracy?
Kiedy przychodzą rodzice, którzy zostali przyciągnięci przez dzieci. Kiedy rodzic mówi, że przyszedł tu, bo dziecko wspominało, że jest fajnie, a on jeszcze nigdy tu nie był.
Albo kiedy się spotyka młodych ludzi na mieście, a oni się witają i mówią: „Dzień dobry, a co tam
w muzeum? Kiedy jakieś spotkanie? Kiedy wystawa?”. Teraz podczas warsztatów wielkanocnych
była u nas pięciolatka, która wychodząc, powiedziała: „Do zobaczenia, podobało mi się, jeszcze tu
wrócę”.

Czy macie poczucie, że społeczność lokalna współtworzy muzeum?
Po części. Mamy przykład wystawy przez nas współorganizowanej – wystawy harcerskiej. Śmialiśmy
się, że podtytułem mogłoby być Wszystko, co dacie.
Była to po prostu zrzutka społeczna. Każdy, kto miał swoją pamiątkę z okresu harcerstwa, przynosił ją do nas. My ją katalogowaliśmy, opisywaliśmy, wkładaliśmy do gabloty. Potem pamiątki zostały zwrócone, ale powstała cudowna wystawa. Były krzyże harcerskie, odznaczenia, masa plakietek
różnych akcji z lat 40. i 50. Przychodziły osoby, które udostępniały przedmioty. Chciały się pochwalić znajomym, sąsiadom, rodzinie.
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Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
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1. Dominika Lefek

asystent muzealny, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Zdjęcia: Dominika Gęsicka

ekspozycję. Często się zdarza, że ktoś 50, 60 lat tu mieszka i nigdy nie był w muzeum. Ale jak
na przykład chcemy zdobyć jakieś eksponaty na wystawę, to ogłaszamy przez prasę lokalną, używamy poczty pantoflowej i to się spotyka z dużym odzewem. Ludzie przynoszą rzeczy, a potem
przychodzą zwiedzać.
Mieliśmy taką ekspozycję Dawne oblicza Przysuchy. Frekwencja była duża, bo ludzie, którzy
dali zdjęcia, przyprowadzili rodziny. Później przychodzili ci, którzy się chcieli na tych zdjęciach
odnaleźć. W małej miejscowości to się tak nakręca.
W zeszłym roku grono odbiorców też nam się rozszerzyło. Podczas Nocy Muzeów ludzie przyszli specjalnie na koncert jazzowy, który zorganizowaliśmy, a przy okazji obejrzeli wystawę.

Jakie wrażenie zmysłowe kojarzy Ci się z muzeum im. O. Kolberga? Smak, zapach, faktura?
Jeżeli chodzi o odczucie, to jest tu zimno. Poza tym głośno od gawronów, które służby miejskie
próbują przepędzić od paru miesięcy. No i nasz specyficzny zapach. To jest dawny dwór. Pachnie
starością. Poza tym kolor. Stonowany. Raczej beże.
Czy i jeśli tak, to czym różni się nauczanie w szkole od nauczania w muzeum? Czy powinno
się różnić?
My mamy okazję pokazać zbiory. Co prawda rzeczywiście w większości to papier, dokument, ale
w szkole tego nie ma.
Skoro już grupy przychodzą, to dobrze, aby to się nie opierało tylko na naszym słowie. Nie
chcielibyśmy, aby nasi odwiedzający tylko wysłuchali wykładu. Tak naprawdę takiego suchego wykładu można wysłuchać w szkole, i to za darmo. W takiej sytuacji mogliby już do nas nie wrócić,
a przecież o to chodzi, aby wrócili.

Jakie są Twoje wrażenia po warsztacie? Czy wykorzystasz któreś z proponowanych narzędzi?
Jak wypełniałyśmy kwestionariusz aplikacji do projektu i musiałyśmy opisać jeden wybrany przez
nas eksponat, to wybrałyśmy kufer podróżny. Szukałyśmy czegoś, co będzie ciekawe dla zmysłów.
Zaraz po tym narodził się pomysł na lekcję muzealną o podróżach Kolberga. Mamy już w programie tę lekcję, z wykorzystaniem kufra, szczegółu. Później opowieść będzie się snuła.

Czy masz poczucie, że społeczność lokalna współtworzy muzeum?
Dużo ludzi odwiedza nas np. podczas Dni Kolbergowskich. Ludzie proszą wtedy, aby pokazać im
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Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

1.

2.

1. Bogusław Nietrzebka historyk i politolog, dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
2. Justyna Żak kustosz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, opiekuje się działem ikonografii
Zdjęcia: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

booka. Ale tu muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że te oficjalne ogłoszenia przynoszą najwięcej efektów. Bardzo dużo daje jednak konkretne zapytanie skierowane do konkretnego człowieka, który w jakimś
sensie jest zaangażowany w tematykę regionalną, interesuje się zabytkami, ciekawymi przedmiotami itd.
Znaczna część obiektów, które mamy, były po prostu pozyskane jako dar. Przy nie najlepszej sytuacji
finansowej placówki to bardzo duże wsparcie, głównie ze strony lokalnej społeczności.

Czy i jeśli tak, to czym różni się nauczanie w szkole od nauczania w muzeum?
My nie mamy tak jak szkoły narzędzi przymusu. Musimy o lekcje po prostu zabiegać.
Często wchodzimy we współpracę ze szkołami. Przekazujemy szkołom z powiatu zaktualizowaną
ofertę, zapraszamy do projektów. Zaczyna się od prozaicznych rzeczy. Jak zbliżamy się do wystawy, to
biorę zaproszenie i plakat pod pachę i idę do dyrektora szkoły na rozmowę.
Poza szkołami współpracujemy też z PTTK i Lokalną Organizacją Turystyczną. Oprócz tego, że jestem dyrektorem muzeum, jestem członkiem wielu stowarzyszeń, które działają na terenie miasta.
Jakie metody wykorzystujecie w pracy z eksponatem?
Bardzo różne. Prowadzę na przykład zajęcia o pocztówkach. Korzystamy z rzutnika, wyświetlam pocztówki, opowiadam o różnych obiektach w mieście. Później pracujemy z wydrukowanymi skanami pocztówek. Uczestnicy mogą sobie wycinać elementy, dokładać różne materiały, gazety, które przygotowałam.
Ich zadaniem jest zrobić po prostu swoją pocztówkę z kolażem. Później przystawiam im do kart naszą
ozdobną pieczątkę z wizerunkiem muzeum itd. Ta aktywność nie do końca służy pogłębianiu wiedzy, bo
tę wiedzę tak naprawdę oni uzyskiwali na samym początku. Raczej chodzi o to, żeby nauce towarzyszyła
jakaś forma twórczego zaangażowania, własnej ekspresji.

Kiedy odczuwacie w swojej pracy niedosyt?
Kiedy nie otrzymujemy żadnych dotacji i brakuje nam pieniędzy na planowane działania. Gdy nie możemy zaprezentować efektów naszych badań, bo nie ma na to środków. Gdy przyglądamy się innym mniejszym placówkom muzealnym z pięknymi tradycjami, które z przyczyn finansowych i organizacyjnych
zostają marginalizowane. Są w naszym kraju takie placówki, które posiadają niezmiernie bogate kolekcje,
prawdziwe skarby narodowe, gdzie pracuje dyrektor, pani w sekretariacie, jeden pracownik merytoryczny
i ktoś z obsługi. Gdzie temperatura zimą spada do plus dwóch stopni na salach. A tworzy się i utrzymuje
na przykład wielkie ośrodki muzealne, które nie posiadają zbiorów.
Wasz projekt bardzo nam się spodobał. Większość takich przedsięwzięć sponsorowanych odbywa się
w stolicy. A wy jednak tutaj wyszliście dalej w głąb.

Czy macie poczucie, że społeczność lokalna współtworzy muzeum?
Wśród społeczności lokalnej jest wielu pasjonatów, ludzi którzy nas inspirują i wspierają naszą działalność. Często są to fachowcy w danej dziedzinie. Jeśli kolekcjoner jest numizmatykiem i zbiera monety, to
wie o nich naprawdę bardzo dużo. Jeśli jest ktoś, kto interesuje się bronią, to też o broni wie bardzo dużo.
Na przykład na wystawę o II wojnie światowej tutaj, w Żyrardowie i okolicach, dostaliśmy niezwykle ciekawe zdjęcia do wykorzystania. Dostaliśmy je m.in. od prywatnej osoby, która za własne pieniądze kupiła
je za granicą. Widać tam m.in. żołnierzy niemieckich, którzy obierają ziemniaki na rynku. To są takie
zdjęcia, które pokazują akurat ten wycinek historii. Wcześniej rzadko kto zdawał sobie sprawę z tego, że
takie rzeczy można zobaczyć, że istnieją.
Często zwracamy się do mieszkańców miasta albo za pośrednictwem strony internetowej, albo Face-

Wymarzony projekt?
Ja bym chciał zrobić z klocków Lego makietę starego fabrycznego Żyrardowa. Według XIX-wiecznej panoramy, którą mamy w muzeum. Taką dużą. Powiedzmy, żeby budynki sięgały zwiedzającym mniej więcej do kolan. To jest jedno z moich marzeń…
Inne marzenie ma charakter badawczy. Na przykład wyruszyć wschodnim szlakiem handlowym zakładów żyrardowskich. One miały po prostu największe sklepy w wielu miejscach na wschodzie: w Kijowie, w Odessie, w Petersburgu, w Moskwie, we Lwowie, w Wilnie i tak dalej, więc pewnie gdzieś te ślady
zostały, a my mamy ten obszar kompletnie niezbadany.
Poza tym chcielibyśmy zrobić wystawę o luteranach z Mazowsza, no i jeszcze zajęcia dla młodych kobiet, spotkania dotyczące mody połączone z działaniami warsztatowymi. To tylko niektóre z pomysłów.
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Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

1.

1. Dominika Miodek

edukator muzealny, Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Zdjęcia: Łukasz Gryko

Jakie wrażenie zmysłowe kojarzy Ci się z Muzeum w Nieborowie i Arkadii? Smak, zapach, faktura?
Muzeum nieborowskie ma coś z ciasta drożdżowego. Może mam takie skojarzenie, dlatego że moja babcia, która
też pochodzi z Nieborowa, bardzo często robiła ciasto, a ja jako dziecko od czasu do czasu odwiedzałam muzeum
nieborowskie i ten zapach jakoś mi tu zawsze towarzyszył. Poza tym o 13:00 nasi goście nieborowscy jadają obiady i wtedy można poczuć na ekspozycji zapachy z pałacowej kuchni.
Czy masz poczucie, że społeczność lokalna współtworzy muzeum?
Począwszy od XVIII wieku, społeczność był związana z tym miejscem. Osoby pracujące obecnie w muzeum
pochodzą w większości z Nieborowa. Ja jako nieborowianka mogę powiedzieć, że to, co dzieje się w pałacu i muzeum, jest istotne dla społeczności i odwrotnie.
W zeszłym roku wzięliśmy pierwszy raz udział w Nocy Muzeów. Pojawiło się bardzo dużo osób i większość
z nich to byli nieborowianie i okoliczni mieszkańcy.
Kiedy w swojej pracy odczuwasz niedosyt?
Kiedy popadam w rutynę. Trzeba czasami przerwać pewien ciąg, bo już nie czuje się takiego polotu. Wtedy dobrze jest coś zmienić. Ja np. zaprosiłam gościa, odtwórcę roli Adasia Niezgódki w Akademii Pana Kleksa i razem
zrobiliśmy lekcję w Nieborowie. W bibliotece dzieci słuchały m.in. o tym, dlaczego Pan Wronka nie został aktorem, tylko doktorem fizyki. Było wspaniale.
Warto więc przełamywać rutynę. Dobrze jednak mieć kilka takich lekcji, do których jest się zawsze przygotowanym, które można poprowadzić trochę z biegu. Kiedy ma się już w kanonie kilka stałych lekcji, to powstaje
pomysł na kolejną itd.
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Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

1.

2.

1. Urszula Kaszewska Dział Edukacji i Promocji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, odpowiedzialna za działalność edukacyjną muzeum oraz pracownię ceramiczną
2. Michał Grabowski Dział Edukacji i Promocji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, odpowiedzialny za działalność edukacyjną muzeum
Zdjęcia: Maciej Zych

Wymarzony projekt?
Związany z naszym położeniem. Ono ma wady i zalety. Nie jest łatwo do nas dojechać, ale mamy świetną bazę noclegową, zaplecze. Można organizować dłuższe pobyty, kilkudniowe warsztaty. Na przykład
działania ceramiczne z grupą, która ma więcej czasu niż 1,5 godziny. Wtedy coś naprawdę można zrobić.
Ja marzę, żeby kiedyś skoncentrować tu ludzi zajmujących się robieniem warsztatów, konferencji,
żeby zaaranżować sytuację wymiany doświadczeń.
Można by też zaprosić jakiegoś artystę sztuki współczesnej, aby wymyślił działanie angażujące lokalną społeczność, na przykład wspólnie zrobią przystanek, który potem będzie ich własnością i przez to
będą go bardziej doceniać.

Gdybyście mieli zrobić dwuminutowy film o Waszym muzeum, to co by się tam znalazło?
Ja bym pokazała, że muzeum to nie tylko wnętrza, ale też otoczenie. Cały park jest częścią muzeum.
Dzięki temu można pokazać, że rzeźbę prezentuje się nie tylko w zamkniętej przestrzeni, ale też wychodzi się z nią na zewnątrz.
Pokazalibyśmy też to, czego nie widać na co dzień. Kiedy zaczynałem tu pracę i pierwszy raz pojawiłem się w magazynach, było to dla mnie wydarzenie. Bezpośredni kontakt z dziełami artystów, o których
czytałem w książkach. Wchodzę i potykam się o pracę Magdaleny Abakanowicz. To było niesamowite
i dodatkowo podkreślone niezwykłym zjawiskiem świetlnym, ponieważ jedna ściana w naszym magazynie jest częściowo złożona z pomarańczowych kafelków. Czasami, jak słońce od odpowiedniej strony
zagląda przez te kafelki, to ta pomarańczowa barwa rozchodzi się po całym magazynie. Niesamowite
wrażenie.
W filmie można opowiedzieć też o panu Leszku Golcu. On dba o wszystkie stworzenia w Orońsku.
Bo mamy tu np. dwa koty, Czarka i Krysię. Czarek jest bardzo towarzyski i kojarzony z naszą instytucją.
Towarzyszy artystom, którzy tu przyjeżdżają na plener.

Kiedy czujecie satysfakcję z pracy?
Kiedyś odwiedziła nas mała szkółka. Oprowadziliśmy ich, zrobiliśmy im ognisko. Na koniec dostaliśmy
piękny, wykonany z bibuły kwiat, który był najlepszą, autentyczną formą podziękowania za wspólnie
spędzone w muzeum chwile. To była satysfakcja.
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Zwiedzający

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

w pajęczynie

KORZYŚCI DLA ODBIORCÓW PŁYNĄCE Z SIECIOWEJ
WSPÓŁPRACY MUZEÓW

Częstochowa

Piotr Idziak, Małopolski Instytut Kultury

W

jaki sposób sieć muzeów, w odróżnieniu od pojedynczych placówek, może lepiej odpowiadać na potrzeby swoich odbiorców?
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, posługując się przykładem Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim.

Tarnowskie Góry
Radzionków
Dąbrowa Górnicza

Karchowice
Biorąc pod uwagę, że wizyta w muzeum to nie tylko zwiedzanie wystawy,
potrzeby odbiorów można podzielić na trzy podstawowe grupy: informacja – czyli na jakiej podstawie podejmuję decyzję, żeby tu przyjść? Czym
to miejsce mnie przyciąga? Obsługa – czyli jak spędziłem tutaj czas? Czy
zostałem dobrze przyjęty? Oferta – czyli to, po co tutaj przyszedłem. Czy
to, co zobaczyłem/przeżyłem, było warte poświęcenia mojego czasu? Czy
mam o czym opowiadać? Sieciowa współpraca muzeów może podnosić
jakość doświadczeń zwiedzających we wszystkich tych trzech zakresach.
Wskazuje na to działalność Szlaku Zabytków Techniki, będącego trasą tematyczną łączącą obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. W jej skład wchodzi 36 miejsc, wśród których znajdują
się nie tylko muzea, ale też zabytkowe i działające obiekty przemysłowe.
Występują one pod wspólną marką Szlaku Zabytków Techniki, mają wspólne oznaczenia i realizują wspólne działania promocyjne. Współdziałają
również przy tworzeniu ofert. Korzyści w zakresie informacji, płynące dla
zwiedzających SZT, to: kompleksowa oferta łącząca wspólną trasą szereg
miejsc oraz fakt, że szlak przyciąga całym zestawem atrakcji. Współistnienie ofert w sieci sprawia, że bardziej rozpoznawalne obiekty (np. Kopalnia Guido) odsyłają do mniej znanych, a również wartych zobaczenia, co
wzmacnia doświadczenie szlaku jako całości. Korzyści w zakresie obsługi
to stale podnoszona i kontrolowana jakość. W obiektach SZT prowadzone
są regularne audyty i szkolenia mające na celu m.in. tworzenie i przestrzeganie standardów obsługi odbiorców.

Zawiercie

Bytom

Czeladź
Siemianowice
Śląskie
Chorzów

Gliwice
Zabrze

Mysłowice
Katowice

Ruda Śląska
Rudy
Łaziska Górne

Tychy

Rybnik

Pszczyna

Cieszyn

Bielsko-Biała

Ustroń

Żywiec

W zakresie oferty działanie pod wspólnym szyldem jest okazją do współpracy merytorycznej między instytucjami zajmującymi się prezentowaniem
w różnych odsłonach wspólnego tematu – dziedzictwa technologicznego regionu. Przykładem tej współpracy może być bardzo dobrze przyjmowana
przez odbiorców, coroczna impreza organizowana w czerwcu przez wszystkie obiekty szlaku – Industriada, a także małe szlaki – wycieczki łączące
tematycznie powiązane obiekty (np. Zabrzańskie perełki industrialne).
Przypadek Szlaku Zabytków Techniki wskazuje zatem, że dzięki współpracy muzea i inne instytucje kultury mogą lepiej odpowiadać na potrzeby odbiorców, prowadząc wspólne działania informacyjne, zarządzając jakością
usług i tworząc komplementarne oferty.

Więcej o Szlaku Zabytków Techniki:
http://www.zabytkitechniki.pl
http://www.industriada.pl/
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Rzeczy,

Kim jest

czyli świat ludzi

edukator muzealny

Jacek Kukuczka, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna

iste kuriozum, nieprzystające do „czystej etnografii”,
funkcjonujące dotychczas na marginesie cennej kolekcji
afrykańskiej, okazało się nie tylko intrygującym przedmiotem, ale posłużyło przede wszystkim do postawienia
istotnych pytań o granice i sens kolekcjonowania rzeczy.
Z jednej strony kosz na śmieci to nic innego jak tylko
banalny i powszechny przedmiot, rzecz skrywana, do
której wrzucamy odpadki, brudy i resztki. Z drugiej zaś
można spojrzeć inaczej i postawić pytanie: co współcześnie przedmiot wykonany ponad pół wieku temu
w Afryce Wschodniej może nam powiedzieć o tamtym
czasie? Co mówi dziś o naszej relacji z odległą kulturą
i jednocześnie o nas samych? Czy jest jedynie dawnym
egzotycznym trofeum? Te i inne pytania wynotowaliśmy
na specjalnie przygotowanych na tę okazję kartach inwentarzowych, a prezentując obiekt, skrzętnie obserwowaliśmy reakcje i rejestrowaliśmy odpowiedzi.

Udzieli w Krakowie

K

ilka tygodni temu odwiedził mnie w pracy dawno
niewidziany znajomy z czasów studenckich, również absolwent etnografii. Rozmowa była prywatna,
lecz toczyła się w muzealnej przestrzeni, także w magazynach, w których miałem akurat coś do załatwienia. Na
odchodnym ten dziś już niepraktykujący etnograf powiedział coś, co dobrze zapamiętałem: najciekawsze są u was
rzeczy, których nie widać. A więc nie ekspozycja, lecz zaplecze, ta muzealna kuchnia, której raczej mało kto może
doświadczyć. Specjalnie pomijam tu słowo „wystawa”, choć
nasuwa się ono niemal automatycznie, gdy tylko wyobrażamy sobie muzeum. Tymczasem, niczego nie ujmując wystawom, o rzeczach – także tych, które na pierwszy rzut oka
nie budzą specjalnych emocji – można opowiadać inaczej…

Obok nogi słonia, na podobnej zasadzie zaprezentowaliśmy zupełnie inne obiekty, m.in. szklane klisze, ludowe stroje prezentowane od podszewki, święty obrazek
służący jako schowek dla testamentu, etc. Każdy z gości
mógł podejść blisko, obejrzeć z odmiennej perspektywy,
dotknąć – odpowiednio zabezpieczone – przedmioty,
poznać ich fakturę, dźwięk, a nawet zapach. Naszym zamiarem było przełamać dystans pomiędzy widzem a kolekcją, zachęcić go do bliższego kontaktu z obiektem.

Tyle teoria, która – jak zresztą każda – gdy niepoparta praktyką i niezweryfikowana przez życie, pozostaje kolejnym
hasłem, rezolucją i cudownym panaceum pozostającym
w sferze planów i pobożnych życzeń. Dlatego w dalszej
części tego minieseju o tym, jak w muzealnej rzeczywistości można zrobić coś z niczego, odwołam się do niedalekiej
przeszłości i własnego doświadczenia.
W roku 2011 Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie obchodziło jubileusz stulecia, rocznicę
szacowną i zacną, ale zarazem zmuszającą do patrzenia
w przyszłość. Zależało nam na takim świętowaniu, aby cała
para nie poszła w gwizdek, innymi słowy, by świętowania
nie sprowadzić do biesiadowania, a atrakcji związanych ze
stuleciem nie zamknąć w jednostkowym wydarzeniu. Tak
powstał pomysł na program rozpisany na 12 miesięcy, aby
każdy zainteresowany wizytą w muzeum (a także ten, kto
raczej jej nie planował), mógł znaleźć coś dla siebie, w dogodnym czasie. Nazwaliśmy cały cykl Drugą Stroną Rzeczy, tytułem tyleż tajemniczym, co przewrotnym. Z założenia miało bowiem być inaczej niż zazwyczaj, z szacunkiem dla kolekcji
i historii, ale jednocześnie po nowemu.

Jednocześnie ujawniła się jakby wartość dodana takiego
scenariusza, okazało się bowiem, że tym, co uczestnicy
cenili najbardziej, były nie same obiekty… ale obecność
przy każdym z nich kuratora, który nie tylko czuwał
nad ich bezpieczeństwem, ale przede wszystkim był do
dyspozycji, animował przedmiot, służył pomocą, chętnie odpowiadał na każde pytanie. Podczas spotkania
otwierającego cykl Drugiej Strony Rzeczy nawiązało
się swoiste połączenie pomiędzy wystawą, prelekcjami
i warsztatami. Ta atmosfera panowała w trakcie kolejnych spotkań, niezależnie od ich tematu. Z radością,
ale i pewnym zaskoczeniem odkryliśmy, że największą wartością dla gości
w trakcie tych wydarzeń był kontakt z człowiekiem – pracownikiem muzeum. Dała nam do myślenia nie tylko frekwencja czy otwartość i bezpośredniość, z jakimi się do nas zwracano, ale przede wszystkim pokłady
ciekawości, jakie tkwiły w ludziach. Po kilku miesiącach było już jasne, że

Wiedzieliśmy, że trochę eksperymentujemy, ryzykujemy pewnym pomieszaniem pojęć, zmąceniem, a nawet niestosownością, biorąc pod uwagę

Artysta w dialogu
Edukator nie tylko musi gadać. Może też słuchać. Dialog
to też wartość, element twórczy.
Poza tym edukator musi być wyrozumiały i cierpliwy.
Szczególnie dlatego, że wielu ludzi nie rozumie sztuki nowoczesnej i trzeba im ją spokojnie wytłumaczyć. Poza tym
musi być spontaniczny, momentami impulsywny i trochę
zwariowany. Tylko że nie ma sensu szukać ideału. Każdy
jest inny, inaczej podchodzi do tematu, otwiera ludziom
inne szufladki w głowie. Edukator jest więc trochę jak artysta. Ma taką samą swobodę decyzji, wybierania ścieżek,
słów w zależności od nastroju.
To jest zawód zależny od osobowości. Nie jest wyuczony. Nie ma szkoły ani kursów. W tej pracy więcej mi
dały kontakty z moim pięcioletnim chrześniakiem niż pięcioletnie studia. Dopiero realny kontakt z dziećmi może
pozbawić pewnych barier.

Wszechstronny praktyk z charakterem
Edukator powinien być człowiekiem ekspresyjnym, bo żeby zainteresować tematem, nie wystarczy opowiedzieć o tym, czego się nauczyło. Poza tym edukator powinien być tolerancyjny.
Powinien też się cały czas dokształcać, i to nie tylko w jednej
dziedzinie. Nie wystarczy przeczytać antologii tekstów o edukacji muzealnej, to jest złudne.
Poza tym powinien mieć dobry kontakt ze wszystkimi działami, bo edukować można w zasadzie o wszystkim. Możemy czerpać z doświadczenia osób z działu zieleni, z pałacowej kuchni.
Poza tym powinien mieć kontakt z różnymi placówkami muzealnymi, szkołami. Wtedy można wspólnie coś przygotować.

PR-owiec/marketingowiec
Edukator to osoba zachęcająca do przyjścia. Musi poprowadzić
zajęcia tak, aby widzowie chcieli wrócić. Czasami musi też być
dobrym marketingowcem. Tak działać, aby ludzie chcieli w ogóle
przyjść. Często obecność ludzi to kwestia dobrego rozreklamowania, pomysłu.

Animator z pasją
Edukator powinien być animatorem lokalnej społeczności.
Powinien być otwarty, wychodzić z muzeum, odpowiadać
na potrzeby środowiska. Powinien też budować zaangażowanie, skłaniać do twórczej postawy i ekspresji.
Poza tym to musi być człowiek z pasją. Musi lubić temat, którym się zajmuje.

MacGyver psycholog

triumfalizm zawarty zwykle w świętowaniu setnej rocznicy. Dwanaście
comiesięcznych spotkań poświęciliśmy dwunastu odmiennym tematom,
zaprosiliśmy gości z kraju i z zagranicy (w tym z dalekiej Japonii, którzy
– o dziwo – po zapoznaniu się z ideą przewodnią przybyli do Krakowa ochoczo na koszt własny, czując się zaszczyconymi tym, że ktoś o nich przy takiej okazji pomyślał!), ale nade wszystko postanowiliśmy oddać głos kolekcji, zwłaszcza tej jej części, która nigdy nie miała swoich pięciu minut. Na
pierwszy rzut (spotkanie w styczniu 2011 roku) zaprosiliśmy publiczność
do poznania drugiej strony rzeczy – tym razem rozumianej dosłownie: od
podszewki, od spodu, z tyłu i na odwrocie. Z magazynowych czeluści wydobyliśmy kilka obiektów o zróżnicowanej funkcji, pochodzeniu i historii,
będących częścią większych kolekcji, ale też przedmioty „samotne”, niepasujące charakterem do zbioru lub same w sobie dość nietypowe dla tradycyjnego pojmowania etnografii. Niżej podpisany, na co dzień zajmujący
się zbiorami pozaeuropejskimi, wydobył z magazynu… kosz na śmieci albo
– jak kto woli – spreparowany fragment nogi słonia afrykańskiego. To swo-

1. Kosz na śmieci (fragment nogi słonia afrykańskiego); nr inw. 32318/
MEK; Afryka Wschodnia (Tanzania/Kenia), lata 50./60. XX w. (fot.
Marcin Wąsik)
2. Cykl: Druga Strona Rzeczy spotkanie Druga Strona Rzeczy; fot.
Marcin Wąsik ze zbiorów Archiwum MEK
3. Cykl: Druga Strona Rzeczy spotkanie Słownik Rzeczy Zapomnianych; fot. Marcin Wąsik ze zbiorów Archiwum MEK
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zaproponowana przez nas formuła przełamuje barierę milczenia i dystansu
towarzyszącą często nawet najciekawszym muzealnym wystawom. Ludzie
w muzeum poczuli się swobodnie, bezpiecznie i jakby u siebie. Z korzyścią
dla samych rzeczy, dla muzeum, a przede wszystkim dla siebie.
Przytoczona powyżej historia wydarzyła się naprawdę. Zdaję sobie jednak
sprawę, że całkiem uzasadnione mogą być pytania i wątpliwości: nie każde muzeum posiada tak intrygującą kolekcję, nie każde muzeum świętuje
stulecie, nie każde muzeum wpisuje się w takie miasto jak Kraków, Warszawa etc. Ktoś zapyta o pieniądze, koszty promocji, przygotowań, zaproszeń, honorariów dla gości. Oczywiście, to wszystko nie zaistniałoby bez
choćby minimalnego budżetu i wsparcia wielu osób, jednak najważniejsza
okazała się wzajemna gotowość nas, pracujących w muzeum, oraz naszych
gości na otwartość i przełamanie barier tkwiących po obu stronach. Tego
się wówczas nauczyliśmy i tego staramy się uczyć na co dzień. Bo muzeum
to przede wszystkim idea, która posiada zadziwiającą moc oddziaływania.

Rola edukatora muzealnego jest bardzo ważna. Przede wszystkim jednak dobrze byłoby rozdzielić rolę edukatora od przewodnika. Bo nie
można robić wszystkiego. Wystawy czasowe często się zmieniają. Do
każdej wystawy jako przewodnicy musimy się przygotować. Ludzie
mają pytania. Z drugiej strony każda wystawa to pole do stworzenia
lekcji, warsztatu. Znowu – ta sama osoba, ale już inne pole działania.
Już nie przewodnik, tylko edukator. U nas to się zazębia i często te
zęby się w siebie nie wpasowują. Dobrze byłoby mieć wybór.
Rola edukatora jest rozszerzeniem roli nauczyciela – edukator przekazuje inne informacje niż w szkole, w inny sposób. Powinien działać
na wszystkie zmysły. Musi być też organizatorem.
Taki MacGyver! W realiach polskiego muzealnictwa, przy bardzo niskich nakładach budżetowych, trzeba zrobić coś z niczego, przyciągnąć i zaciekawić młodych ludzi. Czyli nie ma za bardzo za co, ale jest
chęć, pomysł i realizacja. To się często udaje.
Poza tym edukator musi być trochę takim psychologiem. Trzeba
szybko wyczuć, jak można pracować z daną grupą, poznać jej specyfikę. Z niektórymi grupami da się prowadzić zajęcia partnersko. Inne
wolą, żeby był twardy podział nauczyciel – klasa, wtedy więcej z tego
wynoszą.
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Scenariusz warsztatu
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KONSPEKT ZAJĘĆ PODRÓŻE PANI BATOWSKIEJ
CZAS TRWANIA: 2 GODZINY

1. Fotograficzne koło

że pomarańcza nie obrana nie ma dla nich oczywistego zapachu, rozpoznają ją jedynie zmysłem wzro-

Dzieci wchodzą do sali warsztatowej pojedynczo, każdemu z nich prowadzący robi zdjęcie aparatem typu

ku, zastanawiamy się nad jej smakiem, łączymy z osiemnastowieczną modą na uprawianie egzotycznych

instax. Na wywołanej fotografii uczestnik zapisuje swoje imię i miejsce, w które chciałby pojechać w wy-

drzew, z obyczajowością dworską.

marzoną podróż. Następnie stajemy w kole i wymieniamy się fotografiami. Na hasło „stop” wypowie-

• Przyprawy dzieci siadają z zamkniętymi oczami. Z biblioteczki wyjmujemy szufladę wypełnioną

dziane przez prowadzącego przyglądamy się zdjęciu, które akurat do nas trafiło, uczestnicy zaczynają

przyprawami typowymi dla XVIII wieku. Uczestnicy odgadują zawarte tam składniki. Mówią o swoich

opowiadać, gdzie chcieliby pojechać ich koledzy i koleżanki.

skojarzeniach z tym zapachem.
• Dźwięki uczestnicy wsłuchują się w dźwięki zarejestrowane w Ogrodzie Łazienkowskim i próbują

Cel: Zaintrygowanie uczestników, integracja, przełamanie anonimowości w muzeum.

zgadnąć, co wydaje dany dźwięk, z jaką sytuacją się wiąże.
Cel: Przekazanie wiedzy połączone z uruchomieniem wszystkich zmysłów, budowanie historii na podsta-

2. Przedstawienie się prowadzących, wprowadzenie w ideę projektu

wie dźwięków.
3. Film i dźwięk
Uczestnicy oglądają krótki film o Łazienkach Królewskich, części z nich rozdajemy odtwarzacze mp4

5. Królewska malarnia

z inną niż oryginalna ścieżką dźwiękową. Po obejrzeniu filmu pytamy dzieci o ich wrażenia, o to, co naj-

Uczestnicy słuchają opisu obrazu – jednego z dzieł z królewskiej kolekcji. Starają się wykonać szkic we-

bardziej utkwiło w ich pamięci, także o nastrój, jaki wywołały w nich obraz i dźwięk.

dług wskazówek prowadzącego, który wciela się w rolę króla zamawiającego konkretny obraz. Uczestnicy

Cel: Wywołanie refleksji nad współdziałaniem zmysłów, subiektywnością odbioru wrażeń zmysłowych,

porównują swój szkic z oryginałem wyświetlonym na ścianie.

pokazanie muzeum jako miejsca nietuzinkowego, ciekawego, kryjącego interesujące historie.

Cel: Efekt zaskoczenia, postawienie uczestników w roli królewskich malarzy, dyskusja o subiektywności
odbioru dzieła sztuki, przekazanie wiedzy na temat pasji kolekcjonerskich króla i trudnej pracy królewskich malarzy.

4. Gra w zmysły
Gra oparta jest na idei XVIII-wiecznej zabawy. Każda osoba jest jednym zmysłem. Prowadzący wypowiada słowa/hasła. Zmysł, który rozpoznaje dane hasło (np. perfumy) jako dostępne dla siebie, musi wstać.

7. Relacja z podróży

Podajemy hasła związane z XVIII wiekiem i Łazienkami Królewskimi. Dzieci wplatają swoje pomysły na

Dzielimy dzieci na kilka grup. Każda z nich uda się za chwilę w podróż po muzeum w celu znalezienia

hasła. Nasze słowa prowokują działania animacyjne uruchamiające zmysły.

eksponatów, o których będzie chciała opowiedzieć reszcie dzieci. Relacja z podróży musi przebiegać

• Płótno i fragment ramy uczestnicy (osoby odgrywające poszczególne zmysły) dostają płótno i ka-

w niekonwencjonalny sposób. Dzieci mogą opowiedzieć o przedmiotach za pomocą działań ruchowych,

wałek drewnianej ramy. Opisują pozostałym dzieciom zapach, fakturę tych przedmiotów. Wszyscy człon-

dźwięku (bez użycia słów), podczas gdy reszta grupy odgaduje, które to eksponaty.

kowie grupy próbują odgadnąć możliwe zastosowania wskazanych rzeczy.

Cel: Aktywizacja uczestników, pokazanie im innego niż standardowy sposobu opowiadania o swoich

• Puder, sypki gips, motek jedwabnych nici pozwalamy dotknąć, powąchać puder, zastanawiamy się

przeżyciach, emocjach.

wspólnie co to za przedmioty, do czego służyły, co je ze sobą łączy. Puder, gips i jedwabna nić kojarzą się
z czymś delikatnym, ulotnym, wszystkie te trzy rzeczy służą też do podkreślenia, zatrzymania piękna:

6. Mój wybór

puder w makijażu, gips w przypadku posągów, jedwab jako materiał sukni. Części z nich nadal używa się

Dzieci na koniec wybierają jeden z eksponatów muzeum, który wydał się im najciekawszy, którego histo-

w muzeum do prac konserwatorskich. Na końcu każdy z uczestników wyciąga jedwabną nitkę z motka.

rię chcieliby poznać, i kładą przy nim swoje zdjęcie.

• Pomarańcza pokazujemy zdjęcia Starej Pomarańczarni oraz fontanny perfumeryjnej, która napeł-

Cel: Podkreślenie roli każdego, kto odwiedza muzeum, nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikiem a eks-

niana była olejkami eterycznymi. Robimy eksperyment z olejkiem eterycznym zawartym w pomarańczy

ponatem.

i zapalniczką. Dzieci przyglądają się pomarańczy wnikliwiej niż do tej pory, dzielą się z nami wrażeniami,
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Mikrozmiany
w muzeum
A g n i e s z k a D o n i e c, A g a t a P i e t r z y k

Bądź elastyczny – dostosuj godziny warsztatów do godzin pracy szkół

Otwórz drzwi – zobacz, co dzieje się w szkołach, domach kultury, kołach zainteresowań
Współpracuj z lokalnymi instytucjami – stwórzcie wspólny projekt

2015

Zadziałaj na zmysły – daj posłuchać, poczuć, dotknąć
Pokaż muzeum od kuchni – zorganizuj niecodzienną trasę zwiedzania
Nie czekaj na Noc Muzeów – zorganizuj nocny spacer po muzeum lub po jego okolicy
Zainicjuj projekt międzypokoleniowy – zaangażuj uczniów do nagrywania, spisywania historii z przeszłości
Posłuchaj najbliższych – zapytaj, czego odwiedzającym brakuje w muzeum
Odwiedzaj – zorganizuj warsztat w szpitalu, klubie seniora, domu dziecka, itp.
Szukaj skarbów – my znalazłyśmy je w biblioteczce pani Batowskiej
Bądź gościnny – udostępnij przestrzeń muzeum ludziom z dobrymi pomysłami
Przewietrz się – zorganizuj działania w przestrzeni miejskiej, w parku lub na ulicy
Udaj się na strych – zachęć mieszkańców do podzielenia się własnymi kolekcjami
Dramatyzuj – użyj technik teatralnych, odgrywaj historie

2014

Czytaj gazety – znajdź połączenie między Twoją wystawą a teraźniejszością
Bądź drobiazgowy – sfotografuj detale eksponatów, na ich podstawie przeprowadź warsztat
Myśl przekrojowo – ekspozycja to tylko punkt wyjścia
Nie komplikuj – przekaż tyle informacji, ile można zapamiętać, nie tyle, ile byś chciał

Odpocznij – wykorzystaj filmy i dźwięki, aby mówiły za Ciebie
Podglądaj – inspiruj się pomysłami innych
Zacznij od końca – zanim coś powiesz, pozwól mówić innym
Patrz oczyma innych – ekran, album, ramka, rzutnik… są różne sposoby na oglądanie zdjęć

Korzystaj z internetu – używaj portali społecznościowych

2013

Łam konwencje – kąt, podłoga, schody, drzwi: muzeum oglądać można z różnych perspektyw
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Na dobry
koniec...

B

iblioteczka pani Batowskiej przemierzyła wiele kilometrów drogami Mazowsza. Podróżowała
do muzeów uczestniczących w projekcie, a w zasadzie należałoby powiedzieć – do muzealników i ich gości – dzieci z miejscowych szkół. Nadszedł czas na rewizytę, na to, aby to ktoś
odwiedził biblioteczkę i aby wrażenia zmysłowe dotyczące Łazienek Królewskich zdobyte podczas
warsztatów w terenie skonfrontować z prawdziwym obliczem letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Pamiętnikiem tej podróży uczyniliśmy tekę mieszczącą karty odpowiadające pięciu zmysłom.
Każda z pięciu klas, które odwiedziły Warszawę, zapełniła jego strony własnymi obserwacjami poczynionymi pod okiem łazienkowskich edukatorów muzealnych.
Na pamiętnik składały się następujące ćwiczenia:
•

WZROK: Należy ustawić klasę w jednej linii – może to być okrąg, inna forma wyginania, ważne,
żeby stali ramię w ramię. Jednym aparatem cyfrowym przekazywanym z ręki do ręki uczestnicy
muszą wykonać serię zdjęć, tworzących wspólnie panoramę (każdy wykonuje zdjęcie na wprost
siebie i przekazuje aparat osobie stojącej obok, nie używamy zoomu). Następnie zdjęcia zostaną
zgrane i wydrukowane w pomniejszeniu, aby na koniec dzieci mogły na karcie ułożyć je w panoramę. To zadanie można wykonać również wewnątrz budynku.

•

SŁUCH: Nagrywamy z dziećmi pocztówkę dzwiękową, a na karcie pamiętnika staramy się stworzyć ilsutrację do naszego nagrania (rodzaj partytury, kroniki napotkanych dzwięków). Nagranie
na pocztówce nie powinno przekraczać 1 minuty.

•

DOTYK: Za pomocą białej kartki A4 przymocowanej do karty pamiętnika należy oddać
faktury zaobserwowane na terenie Łazienek (kartkę można gnieść, dziurawić itd.).

•

WĘCH: Każde dziecko na fragmencie karty pamiętnika za pomocą gąbki odciska farbę plakatową
(kolor dowolny) z intensywnością odpowiadającą sile zapachu, który wyczuło podczas pobytu
w Łazienkach. Do plamy barwnej dopisuje też skojarzenie z tym zapachem (przykład: czerwona
plama o silnym zabarwieniu z napisem „bzy – wakacje”).

•

SMAK: Podczas pobytu w Łazienkach z produktów spożywczych zaobserwowanych na dziełach
sztuki, meblach lub w naturze należy ułożyć własny przepis kulinarny. Należy wpisać go na kartę.

Pamiętnik dopełniało zadanie dla muzealników – opisać jeden eksponat z Łazienek Królewskich poprzez pięć zmysłów.
Równolegle do dziecięcych aktywności muzealnicy uczestniczyli w podsumowującym projekt warsztacie, który prowadziła Karolina Pluta z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. Zaczerpnęli też nieco
inspiracji do dalszego działania dzięki: spotkaniu z Jadwigą Czartoryską – prezeską Fundacji Orange,
podczas którego poznali projekty realizowane przez muzea w ramach Akademii Orange; kameralnemu, wielozmysłowemu zwiedzaniu z Magdaleną Lewną – szefową Ośrodka Edukacji MŁK; opowieści
o doświadczeniach międzynarodowego projektu muzealnego Agnieszki Doniec – edukatorki Muzeum
Łazienki Królewskie; a także prezentacji dotyczącej technik promocyjnych pomocnych w pracy muzealnej autorstwa Małgorzaty Radziwanowskiej – specjalistki ds. promocji Ośrodka Edukacji MŁK.
Spotkanie w Warszawie było już ostatnią z podróży w ramach projektu, mamy jednak nadzieję, że
było też początkiem wielu kolejnych przygód w muzeach i nie tylko. Dziękujemy za przybycie i do
zobaczenia!

Edukatorzy:
Anna Maria Cyrych
Aleksandra Kresowska
Agnieszka Palińska
Ewa Szałwińska
Maria Stelmaszczyk

Pawlak

Zdjęcia: Paweł Czarnecki

który jest

początkiem
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Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

PODRÓ

Z E PA N I B A T O W S K I E J

Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Koordynacja: Agata Pietrzyk, Marzena Michałek
Koncepcja, realizacja warsztatów: Agnieszka Doniec, Agata Pietrzyk
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00-460 Warszawa
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