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INNE SPOJRZENIE

W 2017 r. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
otrzymało dotację Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. „Inne spojrzenie.
Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi
Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. W ramach zadania, 8 wybranych obiektów zostało wyposażonych w elementy ułatwiające osobom
niewidomym i niedowidzącym poznanie ekspozycji.
Pomoce te obejmują odlewy z brązu przedstawiające bryły budynków, makiety zagród wiejskich, modele prezentujące układy wnętrz wykonane w technice
wydruku 3D, rekwizyty i kopie zabytków. Ponadto
w świątyniach muzealnych, przy użyciu nowo zakupionego sprzętu, odtwarzane są nagrania muzyczne.
Przy recepcji Muzeum umieszczono mapę dotykową
całego terenu.
Partnerami zadania byli: Fundacja Szansa dla
Niewidomych, Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Stowarzyszenie
Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Lublin.
Informator, który Państwu przekazujemy zawiera opis 8 ekspozycji wyposażonych w elementy do
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poznania dotykowego. Mamy nadzieję, że będzie on
dla Państwa zachętą do odwiedzenia naszego Muzeum. Szczegóły dotyczące zwiedzania znajdują się
na stronie www.skansen.lublin.pl/dostepnosc
Serdecznie zapraszamy
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
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***
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie to muzeum na
otwartym powietrzu. Na 23 hektarach jego powierzchni
prezentowana jest zabytkowa architektura oraz zbiory
etnograficzne z terenu Lubelszczyzny. Jest to region
rozległy, zróżnicowany zarówno kulturowo, jak i krajobrazowo. Z tego względu w skansenie jest aż pięć
sektorów wiejskich: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie i Nadbuże oraz sektory dworski i miasteczkowy. W ich obrębie znajdują się dziesiątki obiektów architektury związanych z życiem i kulturą ludności
wyznania katolickiego, greckokatolickiego i mojżeszowego w 1 poł. XX w.
Sektory wiejskie eksponują zagrody, gdzie historia
chałup nierozerwalnie wiąże się z historią konkretnych
rodzin. Podobnie jest w przypadku części miasteczka. Pozostałe obiekty odtworzono i urządzono modelowo. Oznacza to, że ekspozycje te nie odwołują się
do historii żadnej konkretnej osoby lub rodziny. Oprócz
budynków mieszkalnych i gospodarczych Muzeum
udostępnia do zwiedzania również obiekty związane
z przemysłem wiejskim, takie jak kuźnia, wiatrak i olejarnia. Na terenie sektora Miasteczko prezentowane są
natomiast tak różnorodne ekspozycje, jak gabinet dentystyczny, areszt czy restauracja. Ponadto, elementem
przestrzeni Muzeum są zwierzęta żyjące w zagrodach
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wiejskich oraz zróżnicowany krajobraz z malowniczą
doliną rzeki Czechówki.

Rekwizyt do poznania dotykowego – haft

Muzeum oferuje zwiedzanie z przewodnikiem, zajęcia edukacyjne oraz pokazy ginących zawodów. Organizowane są również wydarzenia nawiązujące do
roku gospodarsko-obrzędowego, pokazujące realia
dawnego życia na wsi i w miasteczku (np. sianokosy,
dożynki, andrzejki, odpust).
Informacje praktyczne dotyczące dojazdu, godzin
otwarcia i zasad zwiedzania znajdują się na stronie
www.skansen.lublin.pl/dostepnosc
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Recepcja

8

WIATRAK Z ZYGMUNTOWA
Na prawo od wejścia do Muzeum, w otoczeniu pól, stoi wiatrak z Zygmuntowa z 1918 r. Jest to
pierwszy obiekt przeniesiony do Muzeum, udostępniony zwiedzającym już w 1979 r.

Zygmuntowski wiatrak to tzw. holender, tj. młyn
napędzany siłą wiatru, w którym na nieruchomym
korpusie umocowana jest czapa ze śmigami obracana w kierunku wiejącego wiatru. Wiatrak w sprzyjających warunkach był w stanie przemielić do 400 kg
zboża w ciągu godziny. Był wykorzystywany nie tylko
do produkcji mąki z żyta, ale napędzał także jagielnik
do wyrobu kaszy. W czasie drugiej wojny światowej
właściciel młyna potajemnie dokonywał przemiału
pomimo zakazu wydanego przez Niemców.

Przed wiatrakiem znajduje się jego model wykonany z brązu. Zasady pracy poszczególnych części
młyna wietrznego można poznać za pomocą dotyku
dzięki znajdującej się wewnątrz miniaturze jego mechanizmu.

Po prawej: Model mechanizmu młyńskiego
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CHAŁUPA Z URZĘDOWA
Niedaleko wiatraka, przy drodze prowadzącej
przez sektor Wyżyna Lubelska, znajduje się zagroda
z Urzędowa. Jej teren obejmuje chałupę oraz zabudowania gospodarcze zgrupowane w tzw. okólniki: mały,
przylegający do chałupy, z miejscem na drewno i kurnikiem oraz duży ze stodołą, spichlerzem i oborami.
Chałupa została zbudowana w 1784 r. Jest to budynek drewniany z dachem krytym słomą, tzw. strzechą.
Kształt obiektu można poznać przez dotyk dzięki makiecie umieszczonej w obrębie zagrody.

makieta Zagrody z Urzędowa – brak zdjęcia
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Rekwizyt do poznania dotykowego – dwojaki

Ekspozycja wnętrz przedstawia sytuację z początku XX w. Mieszkała tu wówczas 3-pokoleniowa
rodzina Gozdalskich. Byli to zamożni gospodarze,
którzy oprócz uprawy ziemi zajmowali się garncarstwem. Chata ma cztery wnętrza: sień, izbę, komorę
oraz alkierz, tj. dodatkowy pokój mieszkalny. Model
wykonany w technologii wydruku 3D pomoże zapoznać się z układem wnętrz chałupy. Wyposażenie
izby przybliżą rekwizyty przeznaczone do poznania
dotykowego, takie jak naczynia gliniane i tabliczki
z wypukłymi ornamentami garncarskimi.
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OLEJARNIA Z BOGUCINA
W samym środku sektora Wyżyna Lubelska stoi
niewielki, drewniany jednownętrzny budynek, pokryty jak większość zabudowań wiejskich strzechą. Jest
to kopia olejarni z Bogucina z lat dwudziestych XX w.
Właścicielami olejarni byli gospodarze rolni. Produkcją oleju zajmowali się dodatkowo w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Model prasy do tłoczenia oleju
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W budynku, naprzeciw wejścia, znajduje się palenisko, na którym w blaszanym kociołku prażone były
ziarna roślin oleistych. Po lewej stronie od wejścia,
wzdłuż całej ściany, znajduje się oryginalna prasa do
tłoczenia oleju z 1. poł. XIX w. Prasa składa się z dwóch
umieszczonych poziomo kłód drewnianych o długości
ok. 6 m. Łączy je drewniana śruba dociskająca górną
z nich. Po przeciwnej stronie umieszczony został model
oryginalnej prasy, wykonany w skali 1:5, o długości ok.
1,2 m. Model jest przeznaczony do poznania dotykowego. Umożliwia poznanie zasady działania urządzenia.
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DOMY Z SIEDLISZCZA
Na rogu wybrukowanych uliczek sektora Miasteczko, stoi ciąg połączonych ze sobą murowanych
budynków. Jest to odtworzenie nieistniejących już domów z Siedliszcza, należących przed wojną do dwóch
rodzin: żydowskiej Libhaberów i katolickiej Jaworskich.
Do zabudowań Jaworskich przylega budynek masarni, w której wytwarzano wędliny. Wyróżniającym się
elementem architektury jest tu piękny mansardowy
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dach jednego z domów oraz przybudówki, które nadają budynkom charakterystyczny wygląd. Sąsiedztwo katolików i żydów żyjących oraz pracujących
blisko siebie, dobrze oddaje charakter miasteczek
Lubelszczyzny. We wnętrzach udostępniono wystawy
z wyposażeniem poczty, fryzjerni, sklepu żelaznego,
trafiki, piwiarni, masarni, oraz kuchni żydowskiej.
Bryłę budynku można poznać dzięki odlanemu
z brązu modelowi, a funkcje pomieszczeń poprzez
charakterystyczne dla nich przedmioty dostępne w formie rekwizytów.
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KOŚCIÓŁ Z MATCZYNA
Na rogu rynku muzealnego miasteczka, nad doliną rzeki Czechówki stoi kościół pw. Wniebowzięcia
NMP z Matczyna. Drewniany, pochodzący z końca
XVII w. zabytek jest najstarszym obiektem w Muzeum.
Budynek powstał na nieregularnym planie, zbliżonym
do prostokąta. Przykryty jest spadzistym, wysokim dachem. Gont użyty do pokrycia tego dachu wygląda jak
drewniana dachówka. Stojący w pobliżu odlew z brązu
pozwala poznać dotykowo bryłę obiektu.

Odlew z brązu
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Wnętrze, które można poznać dzięki modelowi wykonanemu w technologii wydruku 3D, podzielone jest
na trzy główne części: prezbiterium, nawę i kruchtę. Do
prezbiterium, od lewej strony przylega zakrystia. Przestrzeń nad zakrystią wykorzystano na lożę kolatorską,
którą podczas nabożeństw zajmowali darczyńcy kościoła. Ekspozycja ukazuje sytuację z końca lat dwudziestych XX w., z wystrojem barokowym. Wnętrze

ożywia muzyka. Odtwarzane utwory wykonane są na
pozytywie organowym. Taki właśnie instrument znajduje się w naszym muzealnym kościele, w którym okolicznościowo odprawiane są Msze Święte.
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DWÓR Z ŻYRZYNA
Dwór z Żyrzyna z poł. XVIII w. to główny obiekt sektora dworskiego. Jest to drewniany, otynkowany budynek na planie kwadratu. W jego architekturze zwraca
uwagę wysoki, mansardowy dach kryty gontem. Charakterystyczne są również okrągłe okna dachowe, tzw.
lukarny i ozdobione malowniczymi kolumienkami ganki, dzięki którym do dworu można wejść z trzech stron.
W pobliżu budynku umieszczony został jego model odlany z brązu, przeznaczony do poznania dotykowego.
We dworze znajduje się 12 pomieszczeń. Poszczególne pokoje połączone są wejściami w układzie amfiladowym. Urządzona we wnętrzu ekspozy-
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cja przedstawia wyposażenie domu średniozamożnej
rodziny ziemiańskiej u schyłku lat trzydziestych XX w.
Układ wnętrz i rozmieszczenie podstawowego umeblowania przybliża model wykonany w technologii druku 3D. Funkcje pomieszczeń można poznać dzięki
przygotowanym rekwizytom odpowiadającym zabytkom umieszczonym na ekspozycji. Jest to 27 przedmiotów, w tym m.in. patefon odtwarzający nagrania
z płyt szelakowych, samowar, bibularz, kałamarz i żelazko do włosów.

Samowar
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ZAGRODA Z KORYTKOWA DUŻEGO
Za wysokim parkanowym płotem, w sektorze
Roztocze, znajduje się zagroda z Korytkowa Dużego. Jej teren obejmuje: chałupę, stodołę, budynek
inwentarski gdzie trzymano zwierzęta, studnię z żurawiem, piwnicę ziemną i pasiekę.
Drewniana, kryta schodkowo strzechą chałupa
została zbudowana w 1798 r. Jest to największa chata z XVIII w. zachowana na Lubelszczyźnie. Składa
się z izby mieszkalnej, przechodniej sieni i komory.
Zamieszkująca ją ok. 1910 r. rodzina Bednarzy, obok
rolnictwa trudniła się tkactwem i pszczelarstwem.

Rekwizyt do poznania dotykowego – haft

21
Taką sytuację pokazuje wyposażenie zagrody przeniesionej do skansenu.
Poznanie rozplanowania budynków zagrody umożliwia jej makieta dostępna do poznania dotykowego.
O układzie wnętrz chałupy i rozmieszczeniu znajdujących się w niej mebli można dowiedzieć się dzięki modelowi wykonanemu w technologii druku 3D. Prezentowany w chałupie wzornik tkanin pozwala zrozumieć
czym różnią się poszczególne gatunki materiałów.

Naczynia słomiane do poznania dotykowego
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CERKIEW Z TARNOSZYNA
Ta greckokatolicka świątynia usytuowana jest
w sektorze Roztocze. Wybudowano ją w 1759 r.
w Uhrynowie pod wezwaniem Narodzenia NMP
i translokowano dwa razy. Pierwszy raz przeniesiono
ją ok. 1905 r. do Tarnoszyna. Po raz drugi w 1997 r. do
Muzeum. Cerkiew zbudowano na planie zbliżonym
do krzyża. Wieńczą ją trzy kopuły symbolizujące
Świętą Trójcę. Obiekt jest orientowany, co oznacza
ustawienie na osi wschód-zachód, z prezbiterium na
wschodzie.
Wnętrze podzielone jest na babiniec, nawę i prezbiterium, do którego symetrycznie przylegają dwie
zakrystie. Charakterystyczną cechą wystroju wnętrza jest ikonostas, tzn. przegroda między prezbiterium a nawą, wypełniona rzędami ikon. Oddziela ona
ołtarz ze stojącym na nim tabernakulum od reszty
świątyni. Przed ikonostasem znajduje się tetrapod,
nieduży stolik, przy którym udzielane są sakramenty. Ekspozycja przedstawia sytuację z końca lat trzydziestych XX w.
Stojący w pobliżu odlew z brązu pozwala zwiedzającym poznać dotykowo bryłę obiektu. Dzięki modelowi wykonanemu w technologii druku 3D

Po prawej: Cerkiew z Tarnoszyna
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możliwe jest poznanie układu wnętrz świątyni. W cerkwi, podobnie jak w kościele, odtwarzane są nagrania
dźwiękowe – śpiewy chóru greckokatolickiego.

Model 3D układu wnętrz cerkwi

