
 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz i wytyczne do opracowania projektu aranżacyjno-

wykonawczego wystaw stałych  

w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu  

Filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta 

 

realizowanych w ramach projektu 

„Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie 

Młyńskiej w Bogdańcu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura 

Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego oraz środków Województwa Lubuskiego. 

http://muzeumlubuskie.pl/projekty2/bogdaniec/
http://muzeumlubuskie.pl/projekty2/bogdaniec/
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HISTORIA ZAGRODY MŁYŃSKIEJ 

Zagroda Młyńska usytuowana w miejscowości Bogdaniec, przy ul. Leśnej 37, jest filią Muzeum Lubuskiego 

im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, skupioną wokół działalności etnograficznej. Na jej terenie 

znajdują się trzy zabytkowe obiekty: młyn (zwany Młynem Górnym wpisany do rejestru zabytków), budynek 

gospodarczy oraz wozownia. 

Ekspozycje muzealne zaplanowane są zarówno we wszystkich wymienionych obiektach, jak i w plenerze 

otaczającym obiekty.  

Zwiedzanie Muzeum rozpoczyna się już na dziedzińcu frontowym, a następnie na parterze i piwnicy budynku  

młyna, w budynku gospodarczym, wozowni i w plenerze na podwórzu, w sadzie i w otoczeniu stawów, 

kończąc na spiętrzeniu wody napędzającej koło młyńskie. 

Wystawy prezentować będą przede wszystkim kulturę ludową województwa lubuskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem tradycyjnej obróbki ziarna i powstawania chleba oraz historię młyna, jego dawnych 

gospodarzy. 

Górny Młyn mieści pod jednym dachem i młyn, i mieszkanie młynarza. Wzniesiono go w 1826 roku na planie 

wydłużonego prostokąta. Jest ulokowany na miejscu istniejącego wcześniej, od XVI wieku, młyna. 

Charakteryzuje się zwartą, prostą bryłą. To budynek całkowicie podpiwniczony, zwieńczony wysokim, krytym 

dachówką dachem naczółkowym, o więźbie krokwiowo-jętkowej. Posiada trzy kondygnacje: piwnicę, parter 

i poddasze. Mury piwnic wykonano z kamienia i cegły, natomiast ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

kondygnacji parteru w konstrukcji szkieletowej. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. 
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Dawni mieszkańcy 

Młyn, zanim przeszedł na własność Muzeum, zamieszkiwany był na przestrzenni niemal 150 lat przez wiele 

rodzin. Dlatego też charakter pomieszczeń i ich wystrój będzie się odnosił do różnych okresów historycznych.  

Młyn wybudowany został w 1926 roku i do 1945 roku należał do Richarda i Elisabeth Werków, z domu 

Schröder. Dnia 24 czerwca 1945 roku dotychczasowi właściciele musieli opuścić Bogdaniec. Górnym 

Młynem zarządzały wówczas wojska radzieckie.  

Od 20 marca 1946 roku młynem zarządzał mistrz młynarski Stanisław Solarski.  

W 1950 roku młyn przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, a jego administratorem został 

Stanisław Witczak. 

Młyn zamieszkiwały dwie rodziny: Fierkowiczów i Rembasów.  

Przemiałem zbóż od 1951 roku zajmował się pochodzący ze wsi Dubniak, powiat Dzisna (Białoruś), Wacław 

Fierkowicz, zapamiętany jako „sumienny mielnik”. Urządzenia młyńskie obsługiwał do 1992 roku. Zmarł 27 

czerwca 1994 roku.  

We młynie wychowywał się też Jerzy Rembas, znany zawodnik Stali Gorzów.  

Dnia 10 kwietnia 1984 roku Górny Młyn przekazano ówczesnemu Muzeum Okręgowemu w Gorzowie 

Wielkopolskim (dziś Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim). 

 

ZAŁOŻENIA I OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI WYSTAW 

Głównym założeniem projektowym powinno być stworzenie miejsca unikatowego, które odpowie na potrzeby 

zwiedzających poprzez stworzenie dedykowanych ścieżek zwiedzania. Przy realizacji zadania Wykonawca 

powinien uwzględnić założenia takie, jak spójność wszystkich zaprojektowanych elementów ekspozycji oraz 

nowatorskie podejście, w szczególności: innowacyjność, kreatywność, uniwersalność oraz zgodność z 

trendami obowiązującymi w dziedzinie projektowania tego typu obiektów. Zaprojektowane stanowiska 

wystawiennicze winny być, w miarę możliwości, interaktywne, tj. wystrój i wyposażenie hali młyńskiej 

powinny sprawiać wrażenie, jakby młyn cały czas był czynny, a aranżacja kuchni powinna dawać złudzenia 

uczestnictwa lub podglądania pracy gospodyni podczas pracy w kuchni. Ekspozycja winna być wyposażona 

w plansze ekspozycyjne, podpisy ekspozycyjne oraz stanowiska multimedialne, oparte na dźwięku, świetle, 

hologramach, monitorach i wyświetlaczach elektronicznych.  

Ogólne wytyczne: 

1) zaproponowane elementy ekspozycji winny być wykonane z materiałów i w sposób umożliwiający 

bezpieczne i sprawne użytkowanie mimo codziennego, wielokrotnego ich używania przez 

zwiedzających oraz winny zapewniać wytrzymałość na działania czynników zewnętrznych 

specyficznych dla miejsca wystawy, w szczególności posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa i 

spełniania norm europejskich (znak CE) oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa m.in. przeciwpożarowe, 

2) materiały przewidziane do wykonania elementów ekspozycji powinny być wykonane z trwałego 

materiału bezpiecznego podczas użytkowania, odpornego na czynniki atmosferyczne i wahania 

temperatury czy wilgotności, ponieważ nie wszystkie pomieszczenia są ogrzewane, a także część 

ekspozycji jest w plenerze, 

3) zaproponowany sprzęt elektroniczny i multimedialny musi być przystosowany do pracy ciągłej, 

zapewniać wysokiej jakości działanie, w tym zwłaszcza obrazu oraz dźwięku, 

4) wszystkie teksty (plansze, informacje, opisy, podpisy zabytków, opisy zdjęć itd.) powinny zostać 

poddane redakcji językowej oraz tłumaczone na język angielski, 
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5) w przypadku zastosowania szklanych osłon, przegród bądź gablot zabezpieczających zbiory należy 

stosować wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014, poz. 1240), 

6) przy projektowaniu przestrzenni wystawienniczej należy wziąć pod uwagę Wytyczne kształtowania 

przestrzeni publicznej widocznej wokół obiektów użytkowanych przez jednostki podległe lub 

nadzorowane przez MKiDN lub spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których MKiDN wykonuje prawa 

z akcji lub udziałów (wytyczne w załączeniu do scenariusza), 

7) przy wykonaniu filmów czy animacji, a także przy projektowaniu ścieżki zwiedzania należy zastosować, 

w miarę możliwości, wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r., poz. 1696). 

 

W przypadku wskazania w załączonym scenariuszu znaku towarowego, patentu czy pochodzenia - należy 

przyjąć, że wskazania te określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
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Scenariusz planowanych ekspozycji określający podstawowe założenia, tematy, 
objaśnienia do projektu aranżacyjno-wykonawczego 

 

I. DZIEDZINIEC 

 

 
 

 

1. Pierwszym elementem wystawy plenerowej powinna być tablica informacyjna o obiekcie wraz z 

umieszczeniem na niej zdjęcia trzech młynów (plansza informacyjna nr 1). 

 

Plansza informacyjna nr 1 – Tekst: 

Zagroda Młyńska usytuowana w miejscowości Bogdaniec, przy ul. Leśnej 37, jest filią Muzeum Lubuskiego 

im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, skupioną wokół działalności etnograficznej. Na jej terenie 

znajdują się trzy zabytkowe obiekty: młyn (zwany Młynem Górnym wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem KOK-I-626/63 z 18 lutego 1963 roku i 79 - decyzja z 02 listopada 1976 roku).), budynek 

gospodarczy oraz wozownia. Zagroda Młyńska podlega ochronie w ramach Parku Kulturowego „Dolina 

Trzech Młynów” utworzonego decyzją Rady Gminy Bogdaniec 29 września 2006 roku. Obszar parku 

obejmuje część doliny rzeki Bogdanki z trzema historycznymi założeniami młyńskimi (tzw. Młyn Górny z 1826 

roku, tzw. Młyn Średni z końca XIX wieku i tzw. Młyn Dolny z połowy XIX wieku) oraz zabudowę willową z 

końca XIX stulecia. Nieruchomości te wkomponowane są w dolinę między wzgórzami morenowymi, 

posiadającej wyjątkowe wartości kulturowe i przyrodnicze, o których w głównej mierze decyduje przebieg 

rzeki Bogdanki, jej rozlewiska i zabytkowe założenia młyńskie. Ponadto we wschodniej i północnej części 

obszaru parku znajdują się obszary leśne o znacznych wartościach przyrodniczych.  

 

2. Kolejnym elementem wystawy jest ekspozycja siedmiu kamieni młyńskich. Umiejscowienie kamieni 

zaplanowano pod kasztanowcem przed budynkiem głównym. Kamienie młyńskie pochodzą z 

bogdanieckiego młyna używanych przed uruchomieniem na przełomie XIX i XX wieku walcowych 

mlewników i śrutowników oraz pochodzą z wiatraka w Lutolu Suchym. Ekspozycja wprowadza w 

problematykę przemiału. Przy kamieniach należy umieścić planszę informującą (plansza 

informacyjna nr 2). 
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Plansza informacyjna nr 2 – Tekst: 

Jednym z najważniejszych elementów młynów było złożenie kamieni młyńskich, składające się z tzw. leżaka, 

czyli kamienia nieruchomego oraz tzw. bieguna - kamienia, który poruszany mielił ziarno na leżaku. W 

pierwszej połowie XIX wieku, podobnie jak w okresie poprzednim, używane były w młynarstwie kamienie z 

piaskowca. Od początku drugiej połowy XIX w. zaczęto używać kamieni produkcji fabrycznej z cementu z 

osadzonymi kawałkami kwarcu. Kwarc był sprowadzany głównie z miejscowości  La Fertesous Jouarre we 

Francji, kamienie te nazywano "francuzami". Już na początku XX wieku spotykano je w każdym młynie. 

Przy produkcji kamieni młyńskich bardzo istotne znaczenie miało odpowiednie wygładzenie i nacięcie 

powierzchni mielącej. Nierówności kamienia wynajdowano za pomocą prawidła, czyli linii z twardego drewna, 

której spodnia powierzchnia była ociągnięta farbą. Posuwając prawidło o powierzchni kamienia 

powodowano, że wszystkie wystające jego części zabarwił się farbą i można je było następnie przy użyciu 

oskarda usunąć. Z kolei duże znaczenie miało wykucie w powierzchni mielącej kamienia odpowiednich 

bruzd, które w dużym stopniu decydowały o jakości mielenia.  

 
Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji: 

1) Kamień młyński wierzchni (biegun), wysokość 40 cm, średnica 140 cm. Koniec XIX w., Berlin, Fabrik. 

französ. Mülensteine v.Fr Wm.SchulzeBerlinFW-m Schulze, beton (z wiatraka w Lutolu Suchym),  

MOG/IV/1/1482 

2) Kamień młyński spodni (leżak), wysokość 22 cm, średnica 140 cmKoniec XIX w., Berlin, Fabrik. 

französ. Mülensteine v.Fr Wm.SchulzeBerlinFW-m SchulzeBeton, (z wiatraka w Lutolu Suchym),  

MOG/IV/1/1483 

3) Kamień młyński, wys. 16 cm, śred. 110 cm, średnica otworu wewnętrznego 26 cm, brak paprzycy, 

piaskowiec(pochodzi z młyna w Bogdańcu),  MOG/IV/1/1510  

4) Kamień młyński, wys. 8 cm, śred. 110 cm, średnica otworu wewnętrznego 18 cm, Beton (pochodzi 

z młyna w Bogdańcu), MOG/IV/1/1511  

5) Kamień młyński, wys. 9 cm, śred. 110 cm wys. 8 cm, śred. 110 cm, średnica otworu wewnętrznego 

19 cm, piaskowiec (pochodzi z młyna w Bogdańcu), MOG/IV/1/1512  

6) Kamień młyński, wys. 18 cm, śred. 124 cm, średnica otworu wewnętrznego 30 cm, Beton (pochodzi 

z młyna w Bogdańcu),  MOG/IV/1/1517  

7) Kamień do żaren górny (biegun), wymiary 37 x 11 cm, Mochnaczka Niżna gm. Krynica, 

MOG/IV/1/1639. 
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3. Przed budynkiem między wejściami zaplanowano wizualizację postaci ludzkich na podstawie zdjęcia 

rodziny młynarza i jego współpracowników z końca lat trzydziestych XX w. (rycina nr 1). Wizualizacje 

powinny być naturalnych rozmiarów, wykonane z bezpiecznego i trwałego materiału odpornego na 

czynniki atmosferyczne przymocowane na trwałe do podłoża.  

 

 
Ryc. 1 Zdjęcie podglądowe do wykonania wizualizacji postaci ludzkich. 

 

4. Ostatnim elementem plenerowej wystawy jest umiejscowienie przy wejściu wschodnim tablicy 

informacyjnej dla zwiedzających zawierającejnazwę Muzeum, nazwę filii, kontakt telefoniczny oraz 

godziny otwarcia. Rozmiar, rozmieszczenie tekstu, czcionka tekstu winny być zgodne z tablicami 

zamieszczonymi na pozostałych filiach.  
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II BUDYNEK GŁÓWNY – GÓRNY MŁYN 

Układ pomieszczeń i tematy planowanych ekspozycji muzealnych w młynie (zgodny z planowanym 
kierunkiem zwiedzania) 

 

Parter: 

1) Ganek wschodni – Wejście główne 

2) Pomieszczenia 1-3 – Recepcja 

3) Pomieszczenia 1-4 – Wystawa stała „Od ziarenka do bochenka”, której trzonem będzie 

oryginalne wyposażenie młyna  

4) Pomieszczenie 1-5 – Wystawa stała „Od ziarenka do bochenka”; urządzenia związane z 

domową obróbką ziarna  

5) Pomieszczenie1-6 – Wystawa stała „Od ziarenka do bochenka”; biuro z przebieralnią, w tym 

pomieszczeniu odkryte będą także fragmenty ścian, na których widoczne są różne dawne 

technologie budowlane  

6) Pomieszczenie 1-7 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – pokój gościnny 

7) Pomieszczenie 1-8 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – kuchnia 

8) Pomieszczenie 1-9 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – komora przy kuchni 

9) Pomieszczenie 1-1 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – dawni mieszkańcy  

10) Pomieszczenie 1-14 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – przedsionek 

11) Pomieszczenie 1-11 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – sypialnia 

12) Pomieszczenie 1-10 – Wystawa stała „Mieszkanie młynarza” – łazienka 

13) Pomieszczenie1-13 – Sala wystaw czasowych 

14) Pomieszczenie1-12 – Wystawa stała „Pszczelarstwo” 

15) Pomieszczenie 1-2 – Sala edukacyjna 

 

Piwnica: 

1) Pomieszczenie  0-9 – Wystawa stała „Od ziarenka do bochenka”, której trzonem będzie 

oryginalne wyposażenie młyna uzupełnione o domowe urządzenia związane z masową obróbką 

ziarna. 

2) Pomieszczenie0-8 – Wystawa stała „Od ziarenka do bochenka” –Sala warsztatowo-

ekspozycyjna 

3) Pomieszczenie 0-2 (korytarz pod częścią mieszkalną) – Ekspozycja dotycząca historii młyna i 

Bogdańca 

4) Pomieszczenia 03 – 04 (pod częścią mieszkalną) – Aranżacja gospody wiejskiej 

5) Pomieszczenie 0-7 – Sala audiowizualna 
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 Rzut parteru budynku młyna 



Strona 10 z 69 

 

 

 
 

 Rzut piwnic budynku Młyna  
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RECEPCJA 

Pomieszczenie 1-3 

Recepcja swoim układem i wyglądem powinna przypominać biuro młynarza. Już w tym miejscu zwiedzający 

przenosi się w czasie i nastawia na podróż po kolejnych pomieszczeniach zabytkowego Górnego Młyna. 

W recepcji planowana jest sprzedaż biletów wstępu, przewodników, wydawnictw oraz gadżetów 

promocyjnych.  

Recepcję należy wyposażyć w stylizowane na okres międzywojenny biurko z szufladą i zamykaną szafką, 

dwa krzesła, witrynę, oraz urządzić szatnię dla 25-30 osób. 

 

WYSTAWA „OD ZIARENKA DO BOCHENKA” 

Pomieszczenie 1-4 

Znajdujemy się w samym sercu młyna. Jego centralnym punktem jest oryginalne wyposażenie – cztery 

maszyny mielące:  

• Śrutownik firmy Eisengiesseren& Maschinenfabrik für Mühlenbau A. Wetzig z Wittenbergu (okręg 

Halle),  

• dwa mlewniki produkcji Hipkow& Co z Gassen,  

• śrutownik Gebhard & Sohn z Magdeburga Neustadt.  

Na ekspozycji powinno znaleźć się/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• zasobniki do prezentacji pięciu gatunków zboża - żyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy-(kłosy i 

ziarna) – przykłady rycina nr 2. Zasobniki wykonane ze szkła hartowanego, pleksi lub innego 

przeźroczystego materiału, bezpiecznego i trwałego. Przy zasobnikach powinny znaleźć się 

informacje o danym zbożu, 

• należy wykonać wizualizację młynarza pracującego przy maszynach. Postać młynarza wykonana 

na podstawie zdjęcia (rycina nr 3). Wizualizacja postaci powinna być naturalnych wymiarów z 

bezpiecznego tworzywa na trwałe przymocowana do drewnianego podłoża, 

• jutowe i lniane worki na zboże i mąkę (rycina nr 4), 

• plansze informacyjne nr 3-4, 

• podpisy zabytków, 

• sprzęt elektroniczny umożliwiający prezentację animacji pokazujących historię i przebieg przemiału 

zboża. Animację należy zaprojektować i wykonać na podstawie poniższego opisu lub innych 

dowolnych źródeł historycznych.  

• ekran i projektor do wyświetlania filmów, m.in. fragmentów filmu Warta, błota, młyny z 2000 roku, 

ukazującego przemiał ziarna w Górnym Młynie.  
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Ryc. 2 Na ilustracjach przykłady prezentacji ziarna w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego w Szreniawie 

http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/hodowla_roslin.html 

 

 

Ryc. 3 Zdjęcie podglądowe wizualizacji postaci młynarza 

 

 

Ryc. 4 Zdjęcie podglądowe worków na zboże i mąkę. 
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Plansza informacyjna nr 3 – Tekst: 

Po raz pierwszy na zachodzie Europy młyn wodny prawdopodobnie zastosowano około 500 roku na terenie 

Galii nad jednym z dopływów Moseli. Na terenie Wielkiej Brytanii najdawniejsza wzmianka pochodzi z 838 

roku. W Niemczech młyny pojawiły się prawdopodobnie w końcu VIII wieku, na Węgrzech z połowy XI w., w 

Czechach z pierwszej polowy XII wieku, na ziemiach polskich pierwsze młyny pojawiły się z pewnością w XII 

w. O powszechności młynów w Polsce można mówić drugiej połowie XIII w.  

Na początku młyny napędzane były kołami podsiębiernymi, czyli walnymi. Oś takiego koła była umieszczona 

nad powierzchnią wody, a łopatki poruszał prąd od dołu. 

Bardziej efektywne koła nasiębierne prawdopodobnie były już znane od XIII wieku, 

Duże znaczenie dla młynarstwa miało wprowadzenie w miejsce kamieni młyńskich metalowych mlewników, 

tzw. walców. W dużych młynach zaczęto je instalować w drugim i trzecim ćwierćwieczu XIX w., w mniejszych 

dopiero w czwartym 

Poważnym osiągnięciem technicznym było zastosowanie turbiny wodnej, która zaczęła zastępować koło 

wodne. Turbiny w Prusach zaczęły być używane w młynarstwie w l. 40. XIX w., ale praktyczne zastosowanie 

znalazły dopiero po 1850 r.  

Zastosowanie turbin wodnych miało bardzo duże znaczenie dla młynarstwa. Wykorzystanie energii wodnej 

przez turbinę było 25-40% wyższe niż przez kolo wodne. Turbina wymagała jednak większego spiętrzenia 

wody i nie wszędzie mogła być użyta. 

Górny Młyn w Bogdańcu był napędzany kołem wodnym, od 1936 turbiną wodną. Turbinę wspomagał 

wysokoprężny silnik spalinowy. Po wybuchu wojny we wrześniu  w 1939 roku silnik spalinowy został 

zastąpiony elektrycznym. Młyn mielił wówczas 4000 kg zboża na dobę.  

 

Plansza informacyjna nr 4 – zilustrowany proces przetwarzania zboża 

Poniżej ilustracje na podstawie których można dokonać rysunków do planszy i animacji (rycina 5–7): 

 

Ryc. 5. schemat rodzajów kół  wodnych wg. https://www.woda.edu.pl/artykuly/mlyn_wodny/ 

https://www.woda.edu.pl/artykuly/mlyn_wodny/
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Ryc. 6. Schemat napędu za pomocą kola wodnego na podstawie: B, Baranowski, Polskie młynarstwo, 

Wrocław, Warszawa, , Kraków, Gdańsk 1977,  s. 20 

Ryc. 7. Schemat napędu za pomocą turbiny wodnej na podstawie: B, Baranowski, Polskie młynarstwo, 

Wrocław, Warszawa, , Kraków, Gdańsk 1977,  s.  69 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycję: 

1. Waga dziesiętna, skrzyniowa, wymiary 42 x 36 x 70 cm, MOG/IV/1/879 

2. Pulpit do wypełniania dokumentów, wysokość: 135 cm, szerokość: 75 cm, grubość: 70 cm, 

MOG/IV/1/1982 

3. Kadłub do przechowywania zboża, wymiary 92,5 x 61 x 91 cm, MOG/IV/1/616, na podeście 

4. Kadłub do przechowywania zboża, wymiary 80 x 84 x 95 cm, MOG/IV/1/1949, na podeście 

5. Kadłub do przechowywania zboża,  MOG/IV/1/1950, na podeście 

6. Szufla do wiania zboża, wymiary 46,5 x 23 x 7,5 cm, MOG/IV/1/428 



Strona 15 z 69 

 

7. Szufla do wiania zboża, wymiary 105 x 27 x 12 cm, MOG/IV/1/1551 

8. Szufla do wiania zboża, wymiary 143 x 27 x 6 cm, MOG/IV/1/1675 

9. Skrzynia do przechowywania zboża ("szafarnia”), wymiary: 190 x 70 x 68 cm, MOG/IV/1/1701  

 

Pomieszczenie 1-5 

Z serca młyna przenosimy się do dawnego magazynu na śrutę zbożową –  pomieszczenia, w którym 

planowane jest zaprezentowanie urządzeń związanych z domową obróbką ziarna. 

Eksponowane będą tutaj żarna do przemiału zboża na mąkę, poczynając od pozyskanego z okolic Lasek 

Lubuskich, powstałego ok. 3000 lat temu żarna nieckowatego z rozcieraczem; lięć kamieni pochodzących 

z wczesnośredniowiecznych żaren rotacyjnych; powstałe na przełomie XIX/XX wieku we Lwowskim, 

Tarnopolskim i Nowogródzkim, cztery żarna rotacyjne do mielenia mąki.  

 

Na ekspozycji powinno znaleźć się/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• plansza informacyjna nr 5, 

• podpisy zabytków, 

• należy wykonać półki i postumenty, na których prezentowane będą zabytki wraz z ich montażem w 

sposób gwarantujący bezpieczną prezentację.  

 

Plansza informacyjna nr 5 – Tekst: 

Przez tysiące lat otrzymywanie mąki, jednego z podstawowych produktów żywnościowych, możliwe było 

dzięki używaniu żaren – najstarszych narzędzi służących do rozcierania ziaren zbóż. Pierwsi “młynarze” do 

mielenia ściętego krzemiennymi sierpami zboża wykorzystywali wykonane z kamienia, przeważnie z granitu, 

żarna nieckowate i rozcieracze. Używanie żaren nieckowatych zdominowało pradzieje w okresie od neolitu, 

poprzez epokę brązu, aż do I w. p.n.e., czyli do początków epoki żelaza, kiedy zostały wyparte przez żarna 

rotacyjne, inaczej nazywane obrotowymi.  

Na ekspozycji znajduje się żarno nieckowate z rozcieraczem pozyskane z okolic Lasek Lubuskich. Technika 

mielenia na tym żarnie polegała na wykonywaniu posuwistych lub kolistych ruchów rozcieracza wewnątrz 

głębokiej niecki. Pracująca osoba rozgniatała ziarno w pozycji klęczącej na kamieniu ułożonym bezpośrednio 

na ziemi lub glinianej posadzce. Duża głębokość granitowej niecki egzemplarza znajdującego się na 

ekspozycji poświadcza jego długotrwałe użytkowanie. Żarna nieckowate uzmysławiają jak przy pomocy 

prostych środków już w okresie neolitu rozwiązano problem mielenia zboża. Prostota konstrukcji zapewniała 

maksimum użyteczności i wydajności. Ten pierwszy, archaiczny typ żaren spotykano na wsiach kurpiowskich 

jeszcze w XIX w. 

Zasadnicza zmiana w przetwórstwie zbożowym nastąpiła w momencie wprowadzenia żaren rotacyjnych. 

Upowszechnienie nowego typu, które nastąpiło około I w. p.n.e., zawdzięczamy Celtom. Rozwój rolnictwa 

spowodował zapotrzebowanie na nowy, wydajniejszy sposób przetwarzania zboża. Żarna rotacyjne złożone 

były z dwóch stykających się ze sobą kamiennych kręgów – dolnego, nieruchomego zwanego leżakiem i 

górnego, ruchomego zwanego biegunem. Mielenie odbywało się poprzez wprawienie górnego kamienia w 

ruch obrotowy. Nowy wynalazek nie wyparł ostatecznie starego typu, ale zepchnął go na dalszy plan. Dla 

porównania na żarnach nieckowatych  zmielenie  kilograma. suchej pszenicy zajmowało ok. 1 godziny, na 

półobrotowych przez godzinę można był zmielić 2 kg ziarna, natomiast na pełnoobrotowych 4 - 5 kg. Żarna 

http://p.n.e/
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rotacyjne w modyfikowanej i udoskonalanej postaci używane były na naszych ziemiach aż do czasów 

współczesnych. Były wykorzystywane do mielenia niewielkich ilości zboża, uzupełniając produkcję 

rozwijających się od średniowiecza młynów wodnych i wiatraków. 

Aż do czasów nowożytnych żarna były jednym z najważniejszych sprzętów w każdym gospodarstwie. 

Pomimo upowszechnienia młynów wykorzystywane były do produkcji na mniejszą skalę. Wydajność 

przetwórcza żaren była niewielka – zaspokajała potrzeby jednej zagrody. W czasach obydwu wojen 

światowych, kiedy ograniczono możliwość przetwórstwa zbóż w młynach, potajemnie mielono zboże we 

własnym zakresie wykorzystując w tym celu stare kamienne żarna. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycję: 

1. Miara korcowa, wymiary, 21,5 x 62,7 x 20 cm, MOG/IV/1/636,  

Miary pudowe (2-7) 

2. MOG/IV/1/418 – miara pudowa 

3. MOG/IV/1/419 – miara pudowa 

4. MOG/IV/1/426 – miara pudowa 

5. MOG/IV/1/427 – miara pudowa 

6. MOG/IV/1/1223 – miara pudowa 

7. MOG/IV/1/1641 – miara pudowa 

8. Żarna nieckowate z Lasek Lubuskich (Kultura Łużycka) 

9. Żarna rotacyjne, Tarnopolskie, wymiary 78 x 45 x 91 cm, MOG/IV/1/654 

10. Żarna rotacyjne, wymiary 78 x 40 x 18 cm, MOG/IV/1/1116 

11. Żarna rotacyjne, l. 1930., Nowa Wilejka (Wileńszczyzna), wymiary 110 x 70 cm, MOG/IV/1/1505,  

12. Żarna rotacyjne, wymiary 110 x 45 x 88 cm, MOG/IV/1/942,   

 

Pomieszczenie 1-6 

Nasza dalsza podróż wiedzie do pomieszczenia, w którym strudzony młynarz przebierał się do i po pracy. 

Znajdują się w nim: szafa ubraniowa, wieszak, zydel, odzież i obuwie robocze (wykaz zabytków poniżej).  

Charakterystycznym elementem tego pomieszczenia są odkryte podczas remontu elementy ryglowej 

konstrukcji ścian wraz z różnorodnym wypełnianym poszczególnych fach pochodzących z różnych okresów 

istnienia młyna. Stanowić to będzie atrakcyjne urozmaicenie ścieżki zwiedzania i architektoniczną 

ciekawostkę na temat budownictwa ryglowego.  

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno znaleźć się/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• manekin ubrany w zrekonstruowane ubrania młynarza na podstawie ryciny nr 3 

• zabytkowe żarna do przemiału zboża (ze zbiorów Muzeum) 

• plansza informacyjna nr 6, 

• podpisy zabytków, 

• należy zabezpieczyć przeźroczystym tworzywem nieotynkowane, odkryte wypełnienia fach. 
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Plansza informacyjna nr 6 – opis sposobów wypełniania fach odkrytych podczas remontu budynku – tekst 

do ok. 1000 znaków zostanie dostarczony w późniejszym terminie 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycji: 

1. Szafa ubraniowa, wymiary wysokość 186 cm, MOG/IV/1/300 

2. Wieszak na ubrania, wiszący, wymiary 47 x 19 cm 

3. Zydel drewniany, wymiary 76 x 45,5 cm MOG/IV/1/771 

4. Parobek do butów, typ stojakowy,  wymiary:69,5 x 20 x 56 cm,  MOG/IV/1/658  

5. Walonki z kaloszami, wymiary 41 x 27 cm, MOG/IV/1/242 
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Pomieszczenia 0-9 

W piwnicy części młyńskiej zwiedzający zobaczy ustawione na posadzce urządzenia napędzające mlewniki 

i śrutowniki. Ponadto prezentowane tu będą urządzenia związane z masową obróbką ziarna używane w 

gospodarstwach rolnych: wialnie, młynek do czyszczenia ziarna, łuszczarki do kaszy wraz z sortownicą oraz 

śrutowniki. 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinny znaleźć się/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• podpisy zabytków. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji: 

1. Śrutownik na drewnianym statywie, lata 1930., Landsberg (Gorzów) – „Emil Neuleb Landsmaschinen 

Werstatt), wymiary 98,5 x 43 x 33 cm, MOG/IV/1/1883 

2. Śrutownik na żelaznym statywie, lata 1930, wymiary 125 x 80 x 80 cm, MOG/IV/1/1915 

3. Wialnia, wymiary  215 x 126 x 107,5cm, MOG/IV/1/439  

4. Wialnia, wymiary 130 x 52 cm MOG/IV/1/1716 

5. Wialnia, wymiary 207 x 160 x 130 cm, MOG/IV/1/1916  

6. Łuszczarka do wykonywania kaszy, wymiary 190 x 90 x 141 cm, MOG/IV/1/1159 

7. Sortownica do kaszy, wymiary 94 x 75 x 137 cm,  MOG/IV/1/1160 

8. Młynek do czyszczenia zboża, wymiary 120 x 90 x 117 cm, MOG/IV/1/1161 

 

Pomieszczenie 0-8 

W pomieszczeniu 0-8 (dawnym warsztacie) przedstawione zostaną przedmioty związane z wypiekiem 

chleba - dzieże i niecki, formy do chleba, pocioski do wygarniania żaru oraz łopaty do wkładania i wyciągania 

chleba.  Obiekty powinny być zaprezentowane na ścianach, na których zawisną też fotografie pieców 

chlebowych z regionu, ilustrujące proces przygotowania ciasta do wypieku oraz opisujące technologię 

wypieku. Na podłodze zostaną zaprezentowane stępy ręczne i nożne do obtłukiwania ziarna na kaszę oraz 

współczesna kopia żaren rotacyjnych, którebędą mogli wykorzystać uczestnicy warsztatów  do 

własnoręcznej obróbki ziarna.   

W pomieszczeniu tym zaplanowana jest też plansza upamiętniająca Józefa Rogozińskiego, robotnika 

przymusowego pracującego w Górnym Młynie w czasie II wojny światowej i zamieszkującego w tym właśnie 

pomieszczeniu. 

Będzie to pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia warsztatów związanych z powstawaniem chleba. 

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinny znaleźć się/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• zrekonstruowane żarna na podstawie rycin 8-9, 

• podpisy zabytków, 

• plansze informacyjne nr 7-8, 
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• ławo-stoły i krzesła dla max. 25 osób, 

• należy wykonać odpowiednie mocowania zabytków. 

 

Ryc, 8     Ryc.9. 

Źródła ilustracji: 

B. Baranowski, Polskie młynarstwo, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977, s. 15; 

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Tom I. Kultura materialna, Warszawa 1967, s. 272 

 

Plansza informacyjna nr 7 – Tekst: 

Chleb wymieniany jest wśród elementarnych posiłków człowieka w najstarszych źródłach historii kultury 

materialnej Europy i Bliskiego Wschodu, znany jest od co najmniej 10–11 tysięcy lat; stanowi jeden z 

podstawowych składników codziennej diety człowieka.  

Istotny postęp technologiczny stanowił wypiek chleba na zakwasie. Po raz pierwszy chleb na zakwasie 

upiekli starożytni Egipcjanie ok. 2600 l.p.n.e. Chleb taki był i smaczniejszy, i lekkostrawny. U Słowian 

zasadnicze znaczenie w procesie przygotowania chleba na zakwasie miała dzieża, wykonana z klepek 

spojonych obręczami, szersza nieco u dołu, niż u góry 

Ciasto chlebowe wytwarzało się w wielostopniowym procesie. Najpierw przygotowywano zaczyn (zakwas). 

Mąkę żytnią zalewano gorącą wodą, rozrabiano i pozostawiano w ciepłym miejscu. Często gospodyni 

zostawiała grudkę zakwasu z wcześniejszego wypieku. Wystarczyło wtedy zalać go ciepłą wodą i dodać 

mąki. Zakwas przygotowywano w specjalnych naczyniach zwanych dzieżami. Dzieże wykonywano z 

drewnianych klepek (przeważnie dębowych), które spajano dwiema obręczami (szerszą u dołu, węższą na 

górze). Jeżeli nie posiadano drewna dębowego, robiono je z jakiegokolwiek, koniecznie suchego i 

nieżywicznego. W takim wypadku starano się dodawaæ chociaż dwie klepki dębowe. Niekiedy występowały 

dzieże z wieczkami. Wieczka wyrabiano ze słomy lub z drewna.  

Za najcenniejsze dzieże uważano te, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Dzieży nie należało 

pożyczać, stąd też powiedzenie „dzieża boi się cudzych progów”. W dzieżę nie wolno było stukać, kłaść na 
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ziemi, należało uważać, by zimny wiatr jej nie owiał, a pies, świnia lub kot nie powąchał. Pełniła również 

ważną rolę w obrzędowości weselnej - rozpleciny i oczepiny panny młodej odbywały się na dzieży. 

Drewniane naczynie wzbudzało tak wielkie emocje ze względu na to, iż w nim „rosło” ciasto chlebowe, a 

chleb otoczony był najwyższym szacunkiem.  

 

Plansza informacyjna nr 8 – Tekst: 

W 1940 roku do Górnego Młyna jako robotnik przymusowy trafił jeniec wojenny Józef Rogoziński.  

Rogoziński urodził się w Kębłowie k. Wolsztyna 24 lutego 1906, zmarł w Jeninie 31 stycznia 1997roku. 

Walczył w 1939 roku w Kampanii Wrześniowej, do niewoli niemieckiej dostał się pod Sochaczewem.  Był w 

obozie jenieckim w Luckenwalde. W 1940 roku trafił do majątku w Stanowicach, skąd niemieccy gospodarze 

mogli brać jeńców do pracy. 

Rogozińskiego wybrał Richard Werke z górnego młyna w Bogdańcu. Zamieszkał w pomieszczeniu w piwnicy 

koło młyna (warsztat), gdzie nie było ogrzewania.  

Rogoziński zyskał zaufanie Richarda Werka i stał się jego prawą ręką. Woził mąkę do piekarni do Gorzowa 

i jeździł od razu po towar do sklepu. Werke płacił mu 40 marek miesięcznie, zapewniał też wyżywienie. 

Rogoziński dorabiał przywożąc ludziom towar z Landsberga. Pomagał rodzinie przysyłając kartki na chleb, 

jabłka 

Był przez domowników traktowany jako członek rodziny i mimo zakazów normowanych przez obowiązki 

robotników i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas pobytu w Niemczech z 8 marca 1940 roku  (wg 

punktu szóstego zakazane było „każde obcowanie z ludnością niemiecką) jadał razem z gospodarzami przy 

stole. Złamanie Dekretów Polskich było przyczyną dwukrotnego aresztowania Richarda Werka przez 

Gestapo w sierpniu 1943 roku. 

Gdy30 stycznia 1945 roku do Bogdańca przybyły wojska sowieckie, wiele osób ze wsi szukało schronienia 

w Górnym Młynie. Sowieci chcieli rozstrzelać Richarda Werka, potrafił temu zapobiec Józef Rogoziński, który  

wstawił się za rodziną Werków przedstawiając ich w dobrym świetle. 

Richard Werke i Józef Rogoziński przyjaźnili się do końca swoich dni. 
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Zdjęcia do planszy nr 8 

 

Podpis: Józef Rogoziński i Ruth Henke na plaży w Marwicach, pocz. l. 1990., 

 

Podpis: Józef Rogoziński i Ruth Henke na bryczkach w Zagrodzie Młyńskiej, 1993 (?), 

 

Podpis: Od lewej - Richard Werk, Józef Rogoziński, Fritz Werk nad młyńskim stawem, ok. 1941-42,  
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Podpis:. Józef Rogoziński,  l. 1930-te,  

 

Podpis: Józef Rogoziński, górny młyn, ok. 1941-42. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycji: 

1. Stępa kielichowata z tłuczkiem, wysokość – 88 cm, średnica -  34,5 cm, MOG/IV/1/1135. 

2. Stępa, wysokość – 84cm, średnica – 30 cm, MOG/IV/1/55 

3. Stępor , wys. 97 cm, szer. 7,5 cm, MOG/IV/1/56 

4. Stępa nożna, dł. 200 cm, szer. 78 cm, wys. 49 cm, MOG/IV/1/115, 

5. Stępa ręczna, wymiary 31 x 21,5 cm,  MOG/IV/1/877,  

6. Stępa ręczna, wymiary 91,5 x 43,5 x 56,5cm,  MOG/IV/1/941 

7. Stępa ręczna, wymiary 92 x 32 x 33 cm, MOG/IV/1/1119 

8. Stępa ręczna, wymiary52 x 18,5 x 47,5 cm, MOG/IV/1/1232 

9. Stępa ręczna, wymiary97 x 26 cm, MOG/IV/1/1470 

10. Stępa ręczna, wymiary78 x 35 cm, MOG/IV/1/1958 
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11. Dzieża,  wymiary 57 x 61 x 60 cm, MOG/IV/1/617 

12. Dzieża,  wymiary, 31,5 x 43 x 28,5 cm, MOG/IV/1/1117 

13. Dzieża,  wymiary, 33 x 57 x 30 cm, MOG/IV/1/1239 

14. Dzieża,  wymiary, 33 x 48 x 27 cm, MOG/IV/1/1243 

15. Dzieża,  wymiary, 28 x 39 x 24 cm, MOG/IV/1/1674 

16. Pociosek,  wymiary 158 x 11,5 x 31, cm, MOG/IV/1/507 

17. Pociosek,  wymiary 10 x 30 x 33, cm, MOG/IV/1/555 

18. Pociosek,  wymiary 153 x 24 x 12,5, cm, MOG/IV/1/1527 

19. Pociosek,  wymiary 190 x 13 x 13, cm, MOG/IV/1/1558 

20. Pociosek, MOG/IV/1/1714 

21. Pociosek,  wymiary  170 x 22 x 6,5 cm, MOG/IV/1/1732 

22. Łopata do chleba, wymiary  160 x 26 cm,MOG/IV/1/609 

23. Łopata do chleba, wymiary  227 x 20 cm,MOG/IV/1/832 

24. Łopata do chleba, wymiary  206 x 22 cm,MOG/IV/1/1255 

25. Łopata do chleba, wymiary  192 x 30 cm, MOG/IV/1647 

26. Łopata do chleba, wymiary  192 x 18 x 3 cm, MOG/IV/1713 

 

WYSTAWA „MIESZKANIE MŁYNARZA” 

Kolejny etap zwiedzania stanowi mieszkanie młynarza. 

Młynarz w dawnej społeczności należał do wiejskiej elity finansowej, jego zasoby materialne były 

nieporównywalnie wyższe niż pozostałych mieszkańców wsi. Gospodarstwo rolne, podstawa utrzymania 

większości włościan, dla niego było dodatkowym źródłem dochodów. Stąd też mieszkanie młynarza było 

zasobniejsze. 

W okresie międzywojennym w mieszkaniu młynarza żyła rodzina dwupokoleniowa — lewę stronę zajmował 

właściciel Richard Werke z żoną i trójką dzieci, prawą jego teściowie – Otto i Augusta Schröder. Większość 

czasu powojennego mieszkały tu dwie rodziny: Fierkowiczów i Rembasów. 

Dla zobrazowania, jak wyglądało mieszkanie młynarza, zostanie dokonana rekonstrukcja czterech 

pomieszczeń: 

1. pokoju gościnnego  przełomu XIX i XX wieku — pomieszczenie 1-7, 

2. kuchni wraz z komorą z okresu międzywojennego— pomieszczenie 1-8,1-9,  

3. łazienki  z przełomu lat 1940/1950— pomieszczenie 1-10, 

4. sypialni  z przełomu lat 1940/1950— pomieszczenie 1-11. 
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Ryc. 10-11 Powyżej zdjęcia poglądowe dwóch pomieszczeń nie pochodzące z tego młyna, źródło: 

www.prostoprzedsiebieblog.wordpress.co,/2015/04/30/kujawsko-dobrzynski-park-etnograficzny-

w-klobce/amp 

Pomieszczenie 1-7 - Mieszkanie młynarza – pokój gościnny 

Wnętrze będzie zaaranżowane na pokój gościnny bogatego gospodarza z przełomu XIX i XX wieku. 

Wyposażenie powinno być bliższe domostwu mieszczańskiemu niż przeciętnemu, wiejskiemu. Wiąże się to 

z zamożnością mieszkańców. Elementem szczególnie godnym uwagi jest krzesło weselne z 1823 roku. 

Centralnym elementem będzie stół z początku XX wieku przykryty pluszową kapą oraz cztery krzesła. 

Szafa odzieżowa z nadstawką „biedermeier" oraz lustro naścienne w stylu biedermeier  pochodzące z czasu 
powstania górnego młyna będą świadczyć o przywiązaniu do dorobku przodków. Pod ścianą stanie kanapa 
służąca do wypoczynku pochodząca z pocz. XX wieku, natomiast po przeciwnej stronie służąca do 
przygotowania oraz przechowywania dokumentacji i korespondencji sekretera. Pod oknem nie zabraknie 
maszyny do szycia dla gospodyni wraz z krzesłem. Nie może oczywiście zabraknąć kredensu stołowego, 
wiszącego zegara i sakralnego obrazu, a także portretu gospodarzy - Państwa Schröderów  Oświetlać 
pomieszczenie będzie lampa naftowo-świecowa.  

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno znaleźć się/należy wykonać: 

• należy pomalować ściany zwieńczone błękitnym paskiem o szerokości 4 cm w kolorze według wzornika 
NCS: S 1565-B, górna krawędź paska 4 cm od sufitu. (źródło: M. Jarosiński,  Program prac 
konserwatorskich i restauratorskich. Uzupełnienie. Marzec 2021) 

  

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• podpisy zabytków, 

http://www.prostoprzedsiebieblog.wordpress.co,/2015/04/30/kujawsko-dobrzynski-park-etnograficzny-w-klobce/amp
http://www.prostoprzedsiebieblog.wordpress.co,/2015/04/30/kujawsko-dobrzynski-park-etnograficzny-w-klobce/amp
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• pełnopostaciowe manekiny prezentujące zrekonstruowane  stroje z przełomu XIX i XX wieku, które 

należy wykonać  na podstawie zdjęć dawnych właścicieli (rycina.nr 12) 

 

Ryc. 12 Zdjęcie dawnych właścicieli 

• firanki w oknach stylu z epoki (koronkowe?), które należy wykonać (nabyć) wzorując się na  poniższej 

ilustracji (przykładowy realizator firan i zasłon do obiektów zabytkowych – www.ridex.pl) rycina nr 13 

….  młyn pocz. XX w. 

Ryc. 13 Podglądowe zdjęcie firan 

• multimedialny album / przeglądarka służąca do oglądania zdjęć dawnych mieszańców np. w formie 

tabletu, 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycji: 

1. Szafa odzieżowa z nadstawką „biedermeier, wymiary: 201 x 110 x 49,5 cm, MOG/IV/1/783 

2. Kredens stołowy, wymiar: wys. 174 cm , szer. 100 cm gł. 43 cm, MOG/IV/1/307 

3. Kanapa, wymiary 100 x 83 x 198 cm, pocz. XX w., MOG/IV/1/1002 

4. Stół , pocz. XX w., Niemcy, wymiary: wys. 107 cm , szerokość: 102 cm, długość: 74 cm, 

MOG/IV/1/1849  

5. Kapa pluszowa, wymiary: 190 x 140 cm, MOG/II/1/552 

6. Sekretera,  3 ćw. XIX w., wymiary: 181 x 106 x 51 cm, MOG/II/1/420 

7. Lampa naftowo-świecowa, wymiary: 133 x 70 cm, MOG/II/1/549 

8. Zegar  ścienny wahadłowy, k. XIX w., Litwa, wymiary: 77 x 33 x 12 cm, MOG/IV/1/952 

9. Krzesło weselne, Górna Hesja, 1823 r., wymiary: wysokość: 93 cm, szerokość: 59,5 cm, długość: 

38 cm, MOG/IV/1/93 

10. Lustro naścienne w stylu biedermeier, wymiary: 119cmx51cmx4,5cm, MOG/II/1/439 

11. Maszyna do szycia Neuman i Seidel (Drezno), wymiary - wysokość: 115 cm, szerokość: 43 

cm, długość: 91 cm, MOG/IV/1/1941 

12. Obraz "Madonna Opiekunka Rolników", 1894 r., płótno, wymiary:  65 x 44 cm, MOG/IV/1/1258 

http://www.ridex.pl/
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13. Krzesła, MOG/II/1/317-321   

 

Pomieszczenie 1-8 – Mieszkanie młynarza – kuchnia  

Z salonu przechodzimy do kuchni. Wnętrze zaaranżowane będzie na pomieszczenie kuchenne z okresu 

międzywojennego. Podstawą kuchni będzie ekspozycyjny kuchenny piec kaflowy  (sugerowane, by  w górnej 

części pieca był wbudowany, żeliwny pojemnik z pokrywą na zawiasach, służący w przeszłości do 

podgrzewania wody potrzebnej do zmywania naczyń i codziennej higieny) 

Kuchnia była i jest duszą domu, miejscem życia rodzinnego. Ważne miejsce w kuchni zajmuje kredens 

kuchenny, a na nim waga, formy na baby drożdżowe, blaszany pojemnik na chleb z oraz inne przedmioty 

niezbędne do pracy w kuchni. W szafkach pochowane są filiżanki, kubki, butelki czy talerze. Najważniejszym 

jednak elementem wyposażenia zawsze pozostawał stół, przy którym rodzina spożywała wspólne posiłki, 

dyskutowała, spędzała razem czas. Był on też miejscem, gdzie gospodyni przygotowywała posiłki. Na stole 

powinny być zaprezentowane przedmioty związane z typowymi pracami kuchennymi, takie jak stolnica, 

wałek do ciasta czy mikser. Kuchnia to również całe mnóstwo pojemników, pojemniczków, naczyń i sprzętów 

związanych z przechowywaniem żywności, takich jak szafki na produkty sypkie czy wiszące półki , na których 

przechowywano w porcelitowych pojemnikach przyprawy kuchenne. Na ścianach wiszą wieńce czosnku, 

cebuli, suszone przyprawy (majeranek, lubczyk). Na piecu znajdą swoje miejsce zabytkowe żeliwne i 

kamionkowe garnki oraz specjalna patelnia służąca do palenia ziaren zbóż z przeznaczeniem na kubek 

kawy.   

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• zrekonstruowany piec kaflowy według ryciny nr 14, 

• suszone warzywa i przyprawy, 

• należy pomalować ściany lamperią olejną do wysokości 1m   a powyżej według załączonego 
wzoru. Powierzchnia ścian jasnobłękitna w kolorze według wzornika NCS: S 1010-B 

• na oknie należy zawiesić tzw. zazdrostki wzorowane na zazdrostkach okresu międzywojennego 

(rycina 15) 

• sprzęt elektroniczny z animacją dźwiękową odgłosów kuchennych  

 

Ryc. 14 Podglądowy piec kaflowy https://www.zdunskieopowiesci.pl/magia-piecow-kuchennych/ 

 

https://www.zdunskieopowiesci.pl/magia-piecow-kuchennych/
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.  

Ryc. 15 podglądowe „zazdrostki”http://paleostrefa.pl/files/Firanki_(6)_nowe_184x135.jpg 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycji: 

1. Kredens kuchenny, dwuczęściowy, biały, wymiary 185 x 97 x 38 cm ,  lata 1930., Jeniniec, 

MOG/IV/1/1260 

2. Stół do mycia naczyń, lata 1930,wymiary: wysokość: 102 , szerokość: 65 cm, długość: 110 cm, 

Stół posiada wysuwany od spodu drugi blat z otworami na miednice oraz wgłębieniem na 

chemikalia bądź szczotki, MOG/IV/1/1940 

3. Lampa wisząca koniec  XIX w., wys. 33,5 cm , szer. z uchwytami 29 cm, MOG/II/1/902 

4. Stół rozkładany, wymiary: 78 x 90,5 x 120,5 cm, MOG/IV/1/1016 

5. Krzesła – 6 sztuk, MOG/II/1/452-457 

6. Obudowa zegara ściennego, wymiary: 34,5 x 25 x 14,8 cm, tarcza malowana na desce, cyfry 

rzymskie, zdobione w bukiety, MOG/IV/1/1179  

7. Łyżnik, wymiary  wysokość: 14 cm, szerokość: 35,5 cm, głębokość: 9,5 cm, MOG/IV/1/150 

8. Łyżnik, wymiary: 34 x 11 x 30,5 cm, MOG/IV/1/539 

9. Szafka ścienna na naczynia, wymiary 97 x 69 x 13,5 cm, MOG/IV/1/749 

10. Waga kuchenna zegarowa wymiary 27,5 x 15,3 x 9,5 cm, podziałka kilogramowa i funtowa, 

ozdobna szalka, MOG/IV/1/854   

11. Młynek do palenia kawy, wymiary 28 x 25 x 10 cm, MOG/IV/1/622  

12. Wyciskacz do ziemniaków, wymiary: 52,5 x 14,7 cm, MOG/IV/1/762 

13. Stołek kuchenny - z otworem na miskę i ruchomą górną deską (siedziskiem), wymiary: 48 x 40 

cm, MOG/IV/1/1017  

14. Fajansowy dzban na wodę, pocz. XX w., wymiary: 29 x 22 x 28 x 13,5,MOG/IV/1/1020 

15. Forma do wypieku wafli, wymiary: długość: 66 cm, szerokość: 12 cm, MOG/IV/1/97   

16. Forma do wypieku gofrów, MOG/IV/1/644  

http://paleostrefa.pl/files/Firanki_(6)_nowe_184x135.jpg
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17. Forma do wypieku wafli,  wymiary 3 x 26 cm, MOG/IV/1/1793  

18. Forma cukiernicza „ryba”, wymiary: 28 x 9 x 6 cm, MOG/IV/1/1760  

19. Forma cukiernicza "zając, wymiary12,5 x 24 x 4 cm, MOG/IV/1/1763  

20. Forma cukiernicza " zajączek", cyna, wymiary 9,5 x 2,5 x 5 cm, MOG/IV/1/1768  

21. Forma do marcepanów, gips, wymiary: 15 cm, szerokość: 10,5 cm,  0dcisk w kształcie raka, na 

odwrocie formy liczba "329" , MOG/IV/1/191  

22. Forma do marcepanów, wymiary: wysokość: 10,5 cm, szerokość: 13 cm, odcisk w kształcie 

dziecka, MOG/IV/1/192  

23. Forma do marcepanów, wymiary 16 cm, szerokość: 8,5 cm, odcisk w kształcie Mikołaja 

niosącego choinkę, MOG/IV/1/193  

24. Forma do masła, wymiary: wysokość: 6,5 cm, szerokość: 11,8 cm, głębokość: 4,6 cm, wnętrze 

wykonane w kształcie muszli, MOG/IV/1/222  

25. Foremka do masła, wymiary 7 x 11,1 x 3,7 cm, Z jednego kawałka drewna, okrągła, na nóżce, 

MOG/IV/1/1213 :  

26. Forma do wypieku babek ,wymiary 12,6 x 28,5 x 11,5cm, kamionka, drutowana, MOG/IV/1/643 

27. Forma do wypieku babek, blaszana, wymiary 10,5 x 27 x 10 cm, MOG/IV/1/1045 

28. Forma do wypieku babek, kamionka, wymiary  15,5 x 32,4 x 14,6cm, MOG/IV/1/1129 

29. Brytfanna, długość – 43 cm, szerokość – 20,5 cm, wysokość 14 cm, MOG/IV/1/740.  

30. Stojak do fajerek, wysokość: 59 cm, szerokość: 20 cm, ,MOG/IV/1/1494.  

31. Garnek wpuszczany żeliwny, średnica: 26 cm, wysokość: 15 cm, MOG/IV/1/1496.    

32. Wałek do ciasta, długość: 46 cm, szerokość: 6 cm, MOG/IV/1/1499.   

33. Tłuczek do ziemniaków, długość: 31 cm, średnica: 4 cm, MOG/IV/1/1500.  

34. Makatki kuchenne MOG/IV/1/1965, 1967, 1968, 1969. 
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Pomieszczenie 1-9 – Mieszkanie młynarza – komora 

Komora pełniła na co dzień funkcje spiżarni, podręcznego warsztatu i składu sprzętów kuchennych i 

domowych.  Planujemy wyeksponować tu zespoły przedmiotów związane wypiekiem chleba (dzieża, niecka, 

plecione formy do chleba), wytwarzaniem masła (separator – „centryfuga”, maselnica), urządzenia związane 

z praniem i prasowaniem (tarka, drewniana pralka,  magiel, żelazko) oraz z przygotowywaniem pożywienia 

(m. in. szatkownica do kapusty, maszyna do mielenia maku).W rogu znajdzie się pompa z  emaliowanym 

zlewem  

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• plansza informacyjna nr 9, 

• należy wykonać stylizowane regały lub półki, na których umieszczone zostaną w/w zabytki, 

• należy pomalować ściany analogicznie jak w kuchni (lamperia do wysokości należy pomalować 

ściany lamperią olejną do wysokości 1m   a powyżej według załączonego wzoru - powierzchnia ścian 

jasnobłękitna w kolorze według wzornika NCS: S 1010-B 

 

Plansza informacyjna nr 9 – opis przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu 

 

Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycji: 

1. Pompa wyporowa, wymiary 186 x 10 cm,  MOG/IV/1/882 

2. Prasa do wyciskania soku z owoców. (z 20 klepek opasanych czterema półobręczami), wymiary: 

141,5 x 61 x 65 cm, MOG/IV/1/128 

3. Klepkowa masielnica korbowa, l. 1930., Kołczyn, Gm. Krzeszyce, wymiary: wysokość  37 cm , 

szerokość dna 36 cm, MOG/IV/1/1774 

4. Prasa do sera, wymiary: 30,5 x 20 x 54,5 cm, MOG/IV/1/488 

5. Szatkownica do kapusty, dł.79cm, szer.23cm, głęb.10cm, MOG/IV/1/1927 

6. Wirówka do odciągania śmietany od mleka, wymiary: 59 x 34 x 18 cm, MOG/IV/1/1805 

7. Maselnica korbowa, wymiary: wys. 45 cm , średnica dna 36 cm, MOG/IV/1/1772 

8. Młynek do mielenia maku ze zbioru Waldemara Wasiluka 

9. Pralka klepkowa, wymiary 104 x 75 x 52,5 cm, MOG/IV/1/442 

10. Magiel stojakowy, wymiary: wysokość: 110 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 53 cm, 

MOG/IV/1/1908 

11. Żelazko na duszę, wymiary 17 x 17 cm, MOG/IV/1/1218 

12. Zlew półokrągły, MOG/VII/463. 

 

Pomieszczenie 1-11 – Mieszkanie młynarza – sypialnia 

Z kuchni poprzez sień – pomieszczenie1-1 przechodzimy do przebieralni – pomieszczenie0-14, które 

wyposażone zostanie w zabytkowe wieszaki i parobki do ściągania butów. Z przebieralni przechodzimy do 

sypialni – pomieszczenie 1-11. Bedzie to prezentacja sypialni z lat 50. wyposażona w meble z okresu od 
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końca XIX wieku do końca okresu międzywojennego (zastane przez nowych lokatorów). Pomieszczenie ma 

pełnić także funkcję sypialni dzieci.  

Oświetlać pomieszczenie będzie żyrandol typu ampla. 

Znajdą się tutaj dwa łóżka. Na łóżkach pościel – dwie kołdry i poduszki w poszewkach nawzór pochodzącej 

z terenów obecnej Białorusi wyszywanej poszwy na poduszkę (MOG/IV/1/38). Przy łóżkach stolik z lampką 

nocną i radiem. Pod oknem sugerowane jest umieszczenie umywalni – toaletki z marmurowym blatem oraz 

serwantki. Wydzielony powinien być  kącik dziecięcy – łóżeczko, kołyska, konik na biegunach.  

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• należy pomalować ściany w kolorze jasnobłękitnym według wzornika NCS: S 1010-B 

• podpisy zabytków,  

• należy wykonać bądź nabyć firanki okienne zgodne z ryc.15-17, 

• należy zakupić lub wykonać pierzyny i poduszki wraz z powłoczkami (wzorowane na wykonanych z 

pierza) na wszystkie łóżka.- wymiary poduszek 80 x 85 cm, pierzyny 180 x 120 cm 

• sugerowane ożywienie sypialni poprzez muzykę z lat pięćdziesiątych – być może poprzez 

uruchomienie pokrętła radia będącego na wyposażeniu wystawy 

 

.  

Ryc. 15 – 16. Młyn lata 1930. 

 

Ryc. 17. Okna chałupy z Bogdańca, lata 1930. 
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Wykaz zabytków przewidzianych na ekspozycji:0-14): 

1. Łóżka drewniane (dwie sztuki), lata 1920., wymiary 137 x 10 x 191 cm, MOG/IV/1/1014-1015 

2. Poszwa na poduszkę, wymiary 90 x 82 cm, MOG/IV/1/38 

3. Serwantka, lata 1930., wymiary: 186 x 102 x 39 cm, MOG/IV/1/852 

4. Stół pokojowy Wymiary 80 x 67 x 100 cm, 1929 r., MOG/IV/1/870 

5. Zegar wahadłowy sprężynowy, wymiary: 63 x 35 x 16 cm, MOG/IV/1/1186 

6. Toaletka  - zafka dwudrzwiowa z marmurowym blatem i lustrem, wymiary: 189 x 94 x 57 cm, 

MOG/IV/1/1013 

7. Przyrząd do zdejmowania obuwia, MOG/II/1/474 

8. Koń na biegunach,eymiary:52 x 26 x 84 cm, MOG/IV/1/843 

9. Łóżeczko dziecinne,wymiary152 x 70 x 89,5 cm, tył i przód płycinowe, boki zak. prostokątnymi 

szczebelkami, MOG/IV/1/247 

10. Kołyska drewniana na biegunach, wymiary 53 x 72 x 27,5 x 86 cm, MOG/IV/1/546 

11. Lustro w ramie, na stoliku, wymiary:225 x 77 x 14 cm, MOG/IV/1/940 

12. Lustro w obudowie dębowej,wymiary:72 x 49 cm, MOG/IV/1/1906 

13. Koszula nocna, lata 1950., wymiary: długość 180 cm , obwód dołu 140 cm, Gostkowice, 

MOG/IV/1/1835, Na manekinie 

14. Żyrandol typu ampla, wymiary: 102 x 40,5 x 16 cm, MOG/IV/1/1010 

15. Radio lampowe Telefunken, wymiary: 45 x 28 cm, MOG/IV/1/1553  

16. Lampka nocna, Wymiary: 54 x 15,5 cm, MOG/IV/1/1021  

17. Szafa, wymiary wys. 198 cm , szer. 159 cm gł. 58 cm, MOG/IV/1/1013 

 

Pomieszczenie 1-10 – Mieszkanie młynarza – łazienka 

Z sypialni przechodzimy do łazienki, a właściwie kącika higienicznego z miednicą na stojaku, umywalnią, 

lnianym ręcznikiem, krzesłem z podnoszonym siedziskiem i otworem pełniącym rolę przenośnej toalety, 

lustrem, wanną, pralką klepkową. 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• podpisy zabytków, 

• należy pomalować ściany – lamperia w kolorze błękitnym  do wysokości 1 m powyżej wg wzoru 

jasnobłękitna w kolorze według wzornika NCS: S 1010-B 

•  firanki w oknach stylu z epoki, które należy wykonać (nabyć)na podstawie …. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji: 

1. Krzesło z podnoszonym siedziskiem i otworem, wymiary 83 x 42 x 50 cm, MOG/IV/1/1018  

2. Wiadro w kwiaty,  blacha, emalia, w kształcie rozszerzającego się walca,wymiary26,5 x 32 x 25,5 

cm, MOG/IV/1/1046  
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3. Wanna do prania, wymiary 27 x 65 x 98, MOG/IV/1/1038 

4. Wanna, wymiary 170 x 70 x 40 cm, MOG/IV/1/1555 

5. Tara do prania porcelitowa, wymiary 60 x 32 cm, MOG/IV/1/1481 

6. Parobek do butów. Z jednej grubszej gałęzi drzewa lipowego, wymiary 10 x 11 x 43 cm, 

MOG/IV/1/540  

7. Parobek do zdejmowania butów, wymiary 93 x 31,7 x 61 cm, MOG/IV/1/591 

8. Umywalka blaszana, nóżki z kątowników, na 4 nóżkach, dwie półki, wymiary96 x 41 x 60 cm 

MOG/IV/1/1123  

9. Misa umywalkowa, pocz. XX w., w kształcie wazowatym, z dwoma uchwytami, Wymiary 12 x 40 x 

11 x 36 cm, MOG/IV/1/1019  

10. Podstawka pod miednicę (umywalka), z trzech wygiętych prętów zespolonych nitami, wymiary 75 x 

37 cm, MOG/IV/1/1261  

11. Lustro kryształowe, wymiary: 46,5 x 48,5 x 2 cm, MOG/IV/1/1050 

 

Pomieszczenie 1-1 –Ekspozycja poświęcana mieszkańcom 

W sieni zostaną zaprezentowane zdjęcia przedstawiające rodziny zamieszkujące w młynie w różnych 

okresach jego istnienia poczynając od początku XX wieku po lata 70. XX wieku. Przewidywanych jest 20 

zdjęć. 

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• należy wydrukować i oprawić zdjęcia wraz z opisami (20 szt.), 

• należy pomalować ściany ugrowa w kolorze według wzornika NCS: S 1020-Y20R. Obwiedzenie 

otworów drzwiowych (wschodni, zachodni) o szerokości 9 cm w kolorze według wzornika NCS: S 

5010-B10G 
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WYSTAWA „PSZCZELARSTWO” 

Pomieszczenie 1-12 

Wystawa poświęcona pszczelarstwu będzie ukazywać  przede wszystkim materialny aspekt hodowli pszczół 

nad dolną Wartą. Pszczelarstwo, czyli hodowla pszczół, której celem jest produkowanie miodu i wosku 

pszczelego, należy do najstarszych zajęć gospodarczych człowieka. Na wystawie zostaną zaprezentowane 

ule słomiane, podkurzacze do pszczół oraz eksponaty z Koła Pszczelarzy w Bogdańcu. Eksponaty 

prezentowane na podestach. Uzupełnieniem będą 4 plansze informujące o rozwoju pszczelarstwa. 

Przedłużeniem ekspozycji jest widoczna z okien pasieka z uli kłodowych, rozmieszczona w przymuzealnym 

sadzie. Na ekspozycji znajdzie się pieśnia służąca do dziania uli kłodowych. 

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• plansze informacyjne nr 10-11, 

• podpisy zabytków, 

• należy uzupełnić wystawę o wyroby z wosku i kitu pszczelego (np. świece …), 

• należy opracować film podglądowy o pszczołach o i pszczelarstwie wraz z umieszczeniem 
urządzenia multimedialnego do filmu. 

 

Plansze informacyjne nr 10 – Tekst:  

Historia pszczelarstwa 

W tradycji ludowej miód zawsze symbolizował dobro, piękno, bogactwo, słodycz, szczerość, prawdę, miłość i 

bezinteresowność. Miód i produkty pszczele odgrywają bardzo znaczącą rolę w prewencji chorób 

cywilizacyjnych takich, jak miażdżyca, nowotwory, zatrucia metalami ciężkimi, osteoporoza, alergie czy 

nerwice. 

Zainteresowanie człowieka owadem zwanym pszczoła miodna (Ais mellifica) datuje się co najmniej na 

kilkanaście tysięcy lat, gdyż na ten okres przypadają pierwsze wiadomości. Najstarszym tego świadectwem 

jest rysunek naskalny w jaskini d’Arana, odkrytej w 1919 roku w Walencji w Hiszpanii. Szacuje się, że ma 

ono około 9 000, a może nawet 15 000 lat. Na skalnej ścianie zobaczyć możemy gniazdo pszczele.  Dowodzi 

on tego, że podbieranie miodu nie stanowiło dla ówczesnych ludzi większego problemu, a tym bardziej 

nowości.  

Gromadny tryb życia pszczoły i cenne produkty jej pracy wywoływały zaciekawienie tym owadem, a zarazem 

budziły szacunek dla pracowitości i zasad życia społecznego. W starożytności niemal powszechnie 

przypisywano im boską naturę, widząc w niej symbol życia. W marzeniach przewijał się ciągle sen o krainie 

mlekiem i miodem płynącej, w czym wyrażała się tęsknota ludzi do lepszego i dostatniego życia. 

Zdumiewająca pozycja tego małego owada nie uległa degradacji iw czasach chrześcijańskich. Do 

najsławniejszych protektorów pszczół zalicza się św. Ambrożego. 

Na ziemiach polskich owoce pracy pszczelej wykorzystywano już od kilku tysięcy lat, przechodząc długą 

drogę od przypadkowego zbieractwa, poprzez bartnictwo, aż do nowoczesnego pszczelarstwa. Bartnictwo, 

czyli forma pszczelarstwa leśnego polegająca na chowie pszczół w wydrążonych dziuplach drzew tzw. 
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barciach, stanowiło na ziemiach polskich zajęcie o bardzo starym rodowodzie.  Fakt ten potwierdzają 

zarówno przekazy o charakterze legend, jak i historycznym. Według ustaleń archeologów zajęciem tym 

trudniono się  co najmniej tysiąc lat przed czasami pierwszych Piastów 

Najwcześniejsza  pisemna wzmianka o polskim bartnictwie pochodzi z 965/966 r., zawdzięczamy ją 

arabskiemu podróżnikowi i kupcowi - Ibrahim ibn Jakub przebywając na ziemiach polskich dostrzegł  tam 

obfitość miodu. "A co się tyczy  kraju Mieszka, to ... obfituje on w żywność, mięso, miód i ziemię orną". 

Okres bartnictwa trwał w Polsce niemalże do końca wieku XVIII, kiedy to ostatecznie musiało ono ustąpić 

pasiecznictwu. Nowa gospodarka pasieczna w przydomowych kłodach po zlikwidowanych barciach leśnych 

przynosiła więcej miodu niż tradycyjne barcie. Wielki wkład w rozwój pasiecznictwa wniósł wybitny znawca 

pszczół ksiądz Jan Dzierżon, który rozpropagował ule snozowe ułatwiające pracę z pszczołami. Coraz 

częściej w pasiekach zaczęły się pojawiać ule wykonywane przez stolarzy, w których zamiast snoz 

umieszczane były ramki wymyślone przez księdza Dolinowskiego. Starsi pasiecznicy z sentymentu do barci 

pozostawali przy swoich kłodach, młodsi szybciej wprowadzali nowinki pszczelarskie, przyczyniając się do 

postępu, uzyskując jednocześnie większe ilości miodu. 

(Źródło: Romuald Wróblewski, Polskie pszczelarstwo, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991) 

 

Plansza informacyjna nr 11 – Tekst: 

Rodzina pszczela 

Pszczoły to owady społeczne. Oznacza to, że żyją one wspólnie w rodzinie i aby przeżyć muszą na sobie 

polegać. Większość pszczół w ulu to robotnice. W sezonie spotkać można tam również trutnie, których 

zadaniem jest utrzymywanie dobrego nastroju w rodzinie. Tylko nieliczn spotkają się z matkami aby je 

unasienić. Zazwyczaj w rodzinie znajduje się także tylko jedna królowa. 

Robotnice 

Robotnice to samice pszczele o uwstecznionych narządach rozrodczych. W rodzinie może się ich znajdować 

do 60 000, a nawet więcej. Liczebność rodziny zależy od wielu czynników, takich jak: zdolność królowej do 

składania jaj, dostępna przestrzeń w ulu, pora roku, a także zapasy pokarmowe lub istniejący pożytek. 

Zadaniem robotnic jest dostarczanie wody pyłku i nektaru do rodziny, tworzenie zapasów pokarmowych, 

budowanie plastrów woskowych, utrzymywanie temperatury wewnątrz ula, a także ochrona ula przed 

intruzami (robotnice mogą użądlić). W pewnych sytuacjach robotnice /tzw. trutówki/ mogą składać niewielkie 

ilości jaj, lecz wylęgają się z nich tylko trutnie. 

Trutnie 

Trutnie to męskie osobniki kolonii. Należy zwrócić uwagę na kształt trutnia. Charakterystyczne są dwa 

elementy: 

I. Masywna sylwetka, olbrzymia głowa i dominujące oczy. 

II. Zaokrąglona tylna część tułowia (nie posiadają żądła). 
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Choć są one zazwyczaj uważane za bezużyteczne, warunkują kontynuację pokoleń. Robotnice determinują 

liczbę trutni znajdujących się w kolonii. Silna, zdrowa rodzina pszczela może mieć w sezonie około 300- 2000 

trutni. 

Matka 

Matka to dojrzały osobniki żeński. W ciągu swojego życia składa ona tysiące jaj. Dobra matka może złożyć 

około 2 000 jaj każdego dnia. Matki w rodzinie mogą żyć nawet do 5 lat. Są one większe od pozostałych 

pszczół i charakteryzują się smukłym kształtem i ostro zakończonym odwłokiem.  

Matka posiada żądło, ale używa go tylko w celu zabicia innej królowej. Kiedy matka ginie, robotnice wybierają 

kilka najmłodszych larw i karmią je specjalnym pokarmem zwanym „mleczkiem pszczelim”. Te specjalnie 

karmione larwy rozwijają się w matki. Stąd też, jedyną różnicą miedzy robotnicami i matkami jest rodzaj diety 

w stadium larwalnym. Matka bardzo silnie wpływa na całą rodzinę, produkując feromony warunkujące 

zachowanie pozostałych pszczół. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji: 

1. Ul  słomiany, wymiary: wysokość: 29,5 cm, średnica: 41 cm, MOG/IV/1/120 

2. Ul  słomiany, wymiary: wysokość: 29,5 cm, średnica: 41 cm, MOG/IV/1/121 

3. Ul słomiany,  MOG/IV/1/478  

4. Pieśnia do dziania barci, wymiary: 159 x 6 x 39 cm, MOG/IV/1/639  

5. Podkurzacz do pszczół, wymiary: 17 x 10 x 10 cm, MOG/IV/1/1932 

6. Podkurzacz do pszczół, wymiary: 17 x 10 x 10 cm, MOG/IV/1/133, 

 

Obiekty ze zbiorów Koła Pszczelarzy w Bogdańcu (w depozycie Muzeum) 

1. Ul, Gostkowice, l 1930.,  

2. Praska do wędzy,  

3. Radełko do ściągania wosku,  

4. Trutołap,  

5. Szablon do zbijania ramek 

 

SALA WYSTAW CZASOWYCH 

Pomieszczenie 1-13 

Należy zamontować system do zawieszenia obrazów oraz oświetleniowy 

SALA EDUKACYJNA 

Pomieszczenie 1-2  

Sala edukacyjna, mimo wyposażenia w nowoczesny sprzęt edukacyjny (np. tablica multimedialna) i meble, 

w założeniu ma wprowadzić namiastkę dawnej szkoły i powinna być zaaranżowana w sposób oddający 

klimat wiejskich klas. W związku z tym na jej wyposażeniu znajdą się dawna ławka szkolna i tablica.  
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Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• należy zakupić i wyposażyć sale w ławki/stoły i krzesła stylizowane na połowę XX w. umożliwiające 

prowadzenie zajęć dla 25 osób, 

• należy zakupić i zamontować tablicę kredową, 

• należy zakupić i wyposażyć salę w sprzęt multimedialny, np. tablica interaktywna wraz z projektorem 

krótkoogniskowy 

• na ścianach należy zamontować półki i system plansz, listwy lub zawiesi do prezentacji dziecięcych 

prac (może być stylizowany okresem międzywojennym lub późniejszym), 

• na oknach należy zawiesić firanki i ustawić kwiaty (np. pelargonie)  

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji: 

1. Ławka szkolna, l. 1950., wymiary: 115 x 65 x 64 cm, MOG/IV/1/1612 

2. Zegar ścienny wahadłowy, wymiary 76 x 35 x 11 cm ,MOG/IV/1/1178,  

 

GOSPODA WIEJSKA 

Pomieszczenia 0.3 i 0.4 – Aranżacja dawnej wiejskiej gospody 

Pomieszczenia mają być zaaranżowane i utrzymane w klimacie gospody wiejskiej  

Motywem do próby aranżacji takiej przestrzeni były dawne bogdanieckie gospody oraz stworzenie miejsca 

do wypoczynku lub oczekiwania na zwiedzanie.  

W tym pomieszczeniu sprzedawane będą także gadżety promocyjne i wydawnictwa. 

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• należy wykonać bufet z typowym wyposażeniem (niewielkich rozmiarów z uwagi na ograniczona 

przestrzeń) na wzór używanych w dawnych gospodach z okresu międzywojennego oraz półki do 

prezentacji zabytków a także kilka stolików, siedzisk – rycina nr 18 i 19, 

• plansze informacyjne nr 12-27 z 15 wizerunkami dawnych gospód z Bogdańca i podpisami, 

• należy wykonać, oprawić  i powiesić na ścianach wizerunki dawnego Bogdańca 

• ekspozycje należy uzupełnić o elementy przybliżające klimat gospody z dawnych lat: Butelki, 
kielichy, szklanki, kufle, wazoniki,  beczki, stare gazety,  muzyka z płyt na patefonie, suszone 
kwiaty itp. Niezbędne wyposażanie należy dostarczyć. 
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Ryc. 18  Przykładowa gospoda 

 

Ryc. 19 Bogdaniec 1930r. -restauracja Gasthaus Ostbahn. 
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Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Kredens pokojowy,  wysokość – 182 cm, szerokość – 134 cm, głębokość – 60 cm, MOG/IV/1/806 

2. Butelka do piwa Landsberg A/W, wymiary wysokość 28 cm , średnia dna 6,4 cm , MOG/VII/270  

3. Butelka LOUIS KORLLSTOCK / LANDSBERG, wysokość 25,9 cm, MOG/VII/306  

4. Butelka  GEBR. GROSS/ Landsberg, wysokość  24 cm MOG/VII/307 

5. Butelka KNIPEL / LANDSBERG a/W, wys. 24,9 cm, MOG/VII/308  

6. Beczka do piwa „Actienbrauerei Frakfurt Oder”, wysokość 376 cm, MOG/IV/1/678 

 

Plansze informacyjne nr 12-27 – z podpisami 

 

HISTORIA MŁYNA I BOGDAŃCA 

Pomieszczenie  0-2 

W korytarzu zostanie zaprezentowana historia młyna i miejscowości. Na ścianach plansze przedstawiające 

poszczególne etapy historii. Pod sufitem zostaną podwieszone belki będące pozostałością po remoncie 

młyna. 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• plansza informacyjna nr 28, 

• należy w sposób bezpieczny wyeksponować belki stropowe, 

• należy wykonać reprodukcję rysunków i zdjęć dotyczących historii Bogdańca 

 

Plansza informacyjna nr 28 – Tekst:  

Historia wsi Bogdaniec związana jest z dziejami tzw. „Błot Warciańskich”, które rozciągają się od Santoka do 

ujścia Warty do Odry w Kostrzynie. Szerokość „Błot” w rejonie  Bogdańca wynosi ponad 7 km, wysokość nad 

poziomem morza waha się między 15-18 m. Płożone na północy tzw. Wzgórza Bogdanieckie osiągają w 

okolicach wsi Stanowice wysokość 140 m n.p.m. 

Najstarsze ślady osadnictwa są związane z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych, której pojawienie 

datuje się n a ok. 3500/3300 l. p. n. e. Pozostałości osadnictwa tej ludności, zajmującej się głównie hodowlą, 

znajdujemy w Świerkocinie. Około 2500 r. p. n . e.  na tych terenach pojawia się kultura amfor kulistych, której 

ślady odkryto we wsi Kamień Mały. Od IX w. p. n. e. region penetruje ludność kultury łużyckiej, którą przyjęło 

się kojarzyć z Prasłowianami. 

W X wieku n. e. terytorium obejmuje państwo Mieszka I, we władaniu Piastów pozostaje ono do połowy XIII 

w.  W 1250 r. obszar przechodzi w posiadanie Brandenburgii, która organizuje Nową Marchię (Neumark). W 

1257 r.  Albrecht de Luge zakłada nad Wartą miasto Landsberg Neu (dzisiejszy Gorzów). W 1278 r. są 

lokowane wsie Jenin (Jenyn, Gennin) i Łupowo (Loppowe), kóżrych lokatorem jest margrabia brandenburski 
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Albrecht III (punkty osadnicze istniały jednak znacznie wcześniej). W 1325 r. zostaje założona wieś 

Wieprzyce (Wepritz), obecnie dzielnica Gorzowa. 

Masowe zasiedlenie „Błot Warciańskich” związane jest z tzw. osadnictwem olęderskim.  W 1686 r. za 

pozwoleniem Rady Gorzowa trzej „Olędrzy” - Brüder Jakob, Gürge Rabe, Har Bose - zakładają na 

„Wieprzyckich Błotach” kolonię Landsberger Holländer (dzisiejsze Chwałowice). Pierwsze poważne działania 

mające na celu zagospodarowanie terenów zalewowych związane są jednak z panowaniem króla pruskiego 

Fryderyka Wilhelma I (tzw. kolonizacja fryderycjańska). Za jego władzy zaczęła się wielka kolonizacja „Błot 

Warciańskich”, która rozpoczęła się w 1724 r. założeniem trzech wsi - Jeniniec, Podjenin i Jeninek i 

nieprzerwanie trwała do początków XIX w. Właśnie wówczas powstał Bogdaniec. W 1768 roku .pierwsi 

koloniści wznieśli 32 ryglowe domy kryte trzciną, wieś natomiast nazwano Düringshofen dla upamiętnienia 

pruskiego generała wsławionego w wojnie siedmioletnie. W 1856 r. została wybudowana Kolej Wschodnia 

łącząca Berlin z Gdańskiem, co oczywiście powoduje rozwój wsi Bogdaniec. Działają wówczas w 

miejscowości 3 młyny i 2 tartaki. W połowie XIX w. wybudowany zostaje w konstrukcji szkieletowej nowy 

kościół. Na początku XX w. wybudowano młyn parowy. W 1945 r., w wyniku II  wojny światowej, tereny nad 

dolną Wartą obejmuje Polska. Obszar opuszcza zamieszkująca dotąd ludność niemiecka, zasiedlają 

natomiast Polacy przybywający z różnych terenów, przede wszystkim z tzw. Kresów Wschodnich oraz z 

Wielkopolski, ale również z różnych części tzw. Centrali. 

Dzieje młynarstwa w Bogdańcu są jednak starsze, niż samej miejscowości. Nie wiadomo ile budynków, i od 

kiedy, funkcjonowało na miejscu obecnego Górnego Młyna. Według O. Kaplicka już w 1363 roku nad 

Bogdanką (Mühlenfließ) istniał obiekt określany jako Dolny Młyn (Untermühle) – nazewnictwo może 

sugerować istnienie również Górnego Młyna. W XVI wieku poświadczone jest istnienie dwóch młynów – 

jeden, nazwany Nowym, należał do elektora brandenburskiego, drugi do panów von Marwitz. W 1795 roku 

miał być czynny tylko jeden z wymienionych młynów. Być może to czas początku budowy nowego górnego 

młyna. 

 Górny Młyn jest najstarszy z trzech dawnych młynów wodnych w Bogdańcu. Kurt Reissmann datuje jego 

powstanie na 1826 rok,  Henryk Kustosz uważa, iż z punktu widzenia jego formy architektonicznej i techniki 

budowy obiektu, mógł on powstać jeszcze w końcu XVIII wieku. 

Do lutego 1945 roku młyn należał do Richarda Werk (urodzony 22.05. 1891 – zmarły  19.09. 1988). Richard 

był żonaty z Elisabeth, z domu Schröder, posiadali troje dzieci – Ruth  Annę Luisę, Marię Elisabeth oraz 

Fritza. Zamieszkiwali po lewej stronie od wejścia, prawą  stronę zajmowali dziadkowie, Otto i Augusta  

Schröder (z domu Wolff).    

Młyn był napędzany kołem wodnym, od 1936 turbiną wodną. Turbinę wspomagał wysokoprężny silnik 

spalinowy. Po wybuchu wojny we wrześniu  w 1939 roku silnik spalinowy został zastąpiony elektrycznym. 
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 W 1940 roku do Górnego Młyna jako robotnik przymusowy trafił jeniec wojenny Józef Rogoziński. Zyskał 

zaufanie Richarda Werka i stał się jego prawą ręką. 

 Od lutego 1945 do 19 marca 1946 młyn zajęty był przez wojsko sowieckie. 21 czerwca 1945 roku rodzina 

Werków musiała opuścić Bogdaniec i wyjechać do Niemiec.  

Od marca 1946 roku na podstawie zezwolenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego młynem zarządzał 

Stanisław Solarski (urodzony 29 lutego 1913 roku w Markowcach, pow. Inowrocław), przed wojną kierownik 

młyna w Kazimierzu  - Biskupim, pow. Konin. Dzierżawił młyn do 30 września 1949 roku. W 1950 roku  Młyn 

Górny przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.  Administratorem został Stanisław Witczak. 

Od 1951 roku w młynie pracował Wacław Fierkowicz, w społeczności Bogdańca zapamiętany jako sumienny 

„mielnik”. W 1958 roku objął kierownictwo młyna, od tego roku również zamieszkał w nim razem z rodziną, 

zajmując tym samym połowę części mieszkalnej.  Drugą połowę części mieszkalnej zamieszkiwała 

rodzina Lucjana Rembasa. Tutaj wychowywał się urodzony 18 kwietnia 1956 roku Jerzy Rembas - polski 

żużlowiec, reprezentant klubu Stal Gorzów, jeden z najlepszych polskich zawodników w latach 

siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych. Rodzina Rembasów opuściła Górny Młyn w połowie lat 

osiemdziesiątych. W 1992 roku młyn opuściła rodzina Fierkowiczów. 

Na mocy decyzji nr 6a/10.84 z 10 kwietni 1984 roku wydanej przez naczelnika gminy Bogdaniec młyn wraz 

z przyległym terenem stał się własnością Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsza 

impreza w skansenie miała miejsce 19 października 1990 r. Było to spotkanie Twórców Ludowych 

mieszkających w Gorzowskiem. 5 sierpnia 1996 roku odbyło się pierwsze Święto Chleba. Pomysłodawcą 

tego spotkania wytwórców, czyli rolników, młynarzy i przede wszystkim piekarzy, z konsumentami chleba był 

etnograf dr Wojciech Sadowski, który do wspólnego działania przekonał Dyrektora Izby Rzemieślniczej p. 

Feliksa Witkowskiego.  Idea zmaterializowała się dzięki życzliwości ówczesnego Wójta gminy Bogdaniec p. 

Jana Wołk-Karaczewskiego.  28 marca 2019 roku rozpoczął się kompleksowy remont Zagrody Młyńskiej. 

 

SALA AUDIOWIZUALNA 

Pomieszczenie 0-7  

W tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• należy wyposażyć w ekran projekcyjny i projektor lub tablicę multimedialną z projektorem 

krótkoogniskowym, 

• należy wyposażyć w siedziska/krzesła dla min. 15 osób. 

• należy opracować animację na temat budownictwa ryglowego (można wykorzystać bardzo bogatą 

dokumentację fotograficzną z etapu remontu młyna) 

• należy wykonać reprodukcję rysunków i zdjęć dotyczących historii Bogdańca 
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III BUDYNEK GOSPODARCZY 
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Pomieszczenie 14 – Warsztaty rzemieślnicze 

Nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego byli wyspecjalizowani rzemieślnicy. Ekspozycja  

„Rzemiosło wiejskie” znajdzie  się w dawnej oborze i będzie prezentować trzy warsztaty rzemieślnicze: 

rymarstwo, bednarstwo oraz kołodziejstwo wraz ze stolarstwem. 

 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• plansze informacyjne nr 29-31, 

• poszerzone podpisy zabytków, 

• należy zaaranżować trzy wyodrębnione przestrzenie warsztatowe adekwatnie do wykonywanego 

rzemiosła z wykorzystaniem zabytkowych narzędzi (zabytki wskazane w Wykazie zabytków 

przewidzianych na ekspozycję) w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne zwiedzanie   

• należy wykonać trzy manekiny w stroju roboczym adekwatnym do wykonywanego zawodu (rycina 

nr 20, 21 i 22), 

 

1. Warsztat solarsko-kołodziejski. 

 Warsztat stolarsko-kołodziejski zorganizowany zostanie w dużej mierze na podstawie narzędzi 

używanych przez Franciszka Dżumaka, stelmacha  pochodzącego z Nadorożniowa w Tarnopolskim. 

Kołodziej/stelmach zajmował się wyrobem  wozów i części  do wozów, zwłaszcza kół.  Ekspozycja 

przedstawiać będzie wyposażenie warsztatu z początku XX wieku,będzie zaprezentowane kompletne 

jego wyposażenie: - na szczególną uwagę zwraca tokarka o napędzie nożnym do wytwarzania 

drewnianych piast od kół do wozów. Uzupełnieniem warsztatu będą wytwory pracy stelamacha/kołodzieja 

– wóz drewniany skrzyniowy, typu rozworowego, jednołącznikowy wykonany w 1948 roku w Lisowie przez 

Lucjana Janiaka oraz drewniane koła. Będą wystawione również skrzynie drewniane jako efekt pracy 

stolarza. 

 

Ryc. 20 Przy kołach manekin przedstawiający pracę kołodzieja (wzorzec do wykonania manekina) źródło: 

Z.A.Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 87 
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Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji – warsztat stolarsko-kołodziejski 

1. Tokarnia drewniana do obróbki drewna z napędem pedałowym używana do wytwarzania buksów do 

piast.,  wysokość 120 cm, szerokość 58 cm, długość 125 cm, MOG/IV/1/ 1943 

2. Tokarnia drewniana do obróbki drewna z napędem pedałowym, wymiary: 138 x 106 x 132 cm 

MOG/IV/1/968 

3. Tokarnia do obróbki drewna napędzana silnikiem, wymiary wysokość 115 cm, szerokość 68, długość 

300 cm, MOG/IV/1/1954 

4. Pilarka taśmowa, wymiary wysokość 182 cm, szerokość 116, długość 110 cm, MOG/IV/1/1953 

5. Stół stolarski, wymiary wysokość 71 cm, szerokość 184, głębokość 86, MOG/IV/1/1955 

6. Skrzynka narzędziowa, wysokość 41 cm, szerokość 43 cm, długość 73 cm, MOG/IV/1/1951 

7. Piła kłodowa, wymiary165 x 58 cm, MOG/IV/1/1339 

8. Trak ręczny, Wymiary 220 x 58 cm, MOG/IV/1/625 

9. Spust stolarski, wymiary: 18 x 7 x 69 cm, MOG/IV/1/1867 

10. Wpustnik nastawnym wymiary: 32 x 10,5 x 23,5 cm, MOG/IV/1/1865 

11. Hebel zdzierak, lata 1940., wymiary: 29 x 7 cm, MOG/IV/1/1894 

12. Hebel zdzierak, lata 1940, wymiary  25 x 8 cm, MOG/IV/1/1895 

13. Wpustnik nastawny, wymiary: 25 x 6 cm, MOG/IV/1/1897 

14. Świder kręty dwuzwojowy, wymiary: 60,5  x 2,2 cm, MOG/IV/1/1867 

15. Świder kręty dwuzwojowy, wymiary: 61,5  x 1,3 cm, MOG/IV/1/1862 

16. Świder kręty jednozwojowy, wymiary: 59  x 0,5 cm, MOG/IV/1/1863 

17. Świder wybierak jednozwojowy, wymiary: 39  x 2,2 cm, MOG/IV/1/1864 

18. Cieśliczka, wymiary  20 x 14 x 15 cm, MOG/IV/1/474 

19. Cieśliczka, wymiary  31x 15 cm, MOG/IV/1/1866 

20. Cyrkiel drewniany, wymiary: 53 x 15 x 2 cm, MOG/IV/1/1679 

21. Cyrkiel drewniany, wymiary: 41 x 23 cm, MOG/IV/1/1868 

22. Dwuręczna piła ramowa do drewna wymiary: 80 x 38 cm, MOG/IV/1/1948 

23. Siekierka ciesielska leworęczna, wymiary: 40 x 15 4 cm, MOG/IV/1/1945 

24. Znacznik kołodziejski, długość 20 cm, MOG/IV/1/1346 

25. Znacznik kołodziejski, długość 20 cm, MOG/IV/1/1347 

26. Kątownik  kołodziejski, długość 20 cm, MOG/IV/1/1348 

27. Wóz drewniany (1948 r., Janiak Lucjan, Lisów), wymiary: 130 x 178 x 405 cm, MOG/IV/1/453 

28. Koło promienisto-szprychowe nieokute, Chwałowice 1935, średnica 121 cm, MOG/IV/1/721 

29. Koło promienisto-szprychowe nieokute, Chwałowice 1935, średnica 121 cm, MOG/IV/1/722 

30. Koło promienisto-szprychowe nieokute, Górki Noteckie 1946, średnica 121 cm, MOG/IV/1/874 

31. Koło promienisto-szprychowe nieokute, Górki Noteckie 1946, średnica 121 cm, MOG/IV/1/875 

32. Skrzynia, MOG/IV/1/830 
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33. Skrzynia, MOG/IV/1/1060 

34. Skrzynia wianowa, Sokół, woj. Stanisławów, 1867 r., Wymiary: długość, 126 cm, szerokość: 62,5 

cm, wysokość: 49,5 cm,, MOG/IV/1/129,  

 

Plansza informacyjna nr 29 – tekst zostanie dostarczony w późniejszym terminie, tekst do ok. 2000 znaków 

 

2. Warsztat bednarski 

 Bednarstwo to rzemiosło obejmujące wyrób naczyń drewnianych klepkowych, obręczowych. 

Prezentowany warsztat bednarski zorganizowany zostanie w dużej mierze na podstawie narzędzi 

pochodzących od dawnych bednarzy z gminy Bogdaniec. Ekspozycja przedstawiać będzie wyposażenie 

warsztatu  z początku XX wieku. Uzupełnieniem warsztatu będą wytwory pracy bednarza – naczynia 

klepkowe. 

Ryc. 21 Przy narzędziach manekin przedstawiający pracę bednarza (wzorzec do wykonania manekina) – 

źródło: Z.A.Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 77. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji – warsztat bednarski 

1. Strug bednarski (szoba), wymiary 13 x 12,8 x 11 cm, MOG/IV/1/469  

2. Strug bednarski (szoba), wymiary 13 x 12,8 x 11 cm, MOG/IV/1/469  

3. Młotek bednarski, wymiary 28 x 2,8 x 14 cm, MOG/IV/1/472  

4. Strug bednarski, wymiary 6 x 11 x 35 cm, MOG/IV/1/473  

5. Ława bednarska, wymiary: 61 x 24 x 143 cm, MOG/IV/1/967  

6. Strug bednarski, wymiary 0,5 x 26 x 11 cm, MOG/IV/1/1778  

7. Wątornik, wymiary35 x 26,5 x 7 cm, MOG/IV/1/1690 

8. Hak do naciągania obręczy, wymiary: 3,5 x 4,2 x 39,5 cm, MOG/IV/1/471 

9. Beczka, wymiary 68 x 56 cm, MOG/IV/1/1556 

10. Beczka, wymiary 68 x 56 cm, MOG/IV/1/878 
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Plansza informacyjna nr 30 – tekst zostanie dostarczony w późniejszym terminie, tekst do ok. 1000 znaków. 

 

3. Warsztat rymarski 

Rymarstwo to technika wykonywania przedmiotów ze skóry. Rymarze zajmowali się wyrobem i naprawą 

uprzęży. Z odpowiednio wyprawionej skóry wytwarzali części uprzęży, np.: szory, półszory, lejce, uzdy, 

rzemienie do batów, cepów itp. Ekspozycja przedstawiać będzie wyposażenie warsztatu  z początku XX 

wieku na podstawie narzędzi pochodzących od dawnych rzemieślników z gminy Bogdaniec i Santoka. 

Ryc. 22 Przy narzędziach manekin przedstawiający pracę rymarza (wzorzec do wykonania manekina) – 

źródło: Z.A.Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 149) 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji – warsztat rymarski 

1. Koziołek rymarski, wymiary 81 x 25,8 x 101 cm,MOG/IV/1/583  

2. Koziołek rymarski, wymiary 80 x 27 x 88 cm,MOG/IV/1/585  

3. Kobyłka rymarska (koziołek lub warsztat do uprzęży), wymiary 85 x 110 x 44 cm, MOG/IV/1/1244  

4. Kołowrót saniowy do skręcania powrozów, wymiary: 75,5 x 62 x 110 cm, MOG/IV/1/793 

5. Kulbaczka na konia (podsiedziołek), wymiary 16,5 x 31 x 25,5 cm, MOG/IV/1/231  

6. Kulbaczka lancowa, ozdobna, wymiary  60 x 18 x 5 cm, MOG/IV/1/237  

7. Rozpieradło do prężenia skór, wymiary dł. 84 cm , szer. 34 cm, MOG/IV/1/309 

8. Kołowrót do skręcania skór, wymiary 185 x 172 cm , MOG/IV/1/519  

9. Prasa do wyprawiania skóry na siodło, długość 52 cm, szerokość 32 cm, wysokość 49 cm, 

MOG/IV/1/1918 

 

Plansza informacyjna nr 31 – tekst zostanie dostarczony w późniejszym terminie, tekst do ok. 1000 znaków. 



Strona 47 z 69 

 

Pomieszczenie 15 - HODOWLA 

Wystawa będzie zorganizowana w dawnej stajni. Obejmie następujące zagadnienia: chów i pielęgnacja 

zwierząt (konie, krowy, drób) oraz rozmnażanie. Ekspozycja będzie wyposażona w sprzęt służący do 

karmienia i pielęgnacji zwierząt. Warto zwrócić uwagę na kołowrót do wyciągania cieląt, sztuczną wylęgarnię 

z pocz. XX wieku do wylęgania kur i bażantów . Obiektom powinny towarzyszyć plansze z opisem 

poszczególnych budynków związanych z hodowlą wraz z ilustracjami zamieszkujących je zwierząt oraz 

wizualizację zwierząt (kura, świnia, krowa, koń) 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję 

• plansze informacyjne nr 32-35, 

• podpisy zabytków, 

 

Plansza informacyjna nr 32 – Tekst: 

Kurnik – budynek gospodarczy przeznaczony do hodowli drobiu, zwłaszcza kur. Wewnątrz budynku 

zamontowane są grzędy – poziome żerdzie przeznaczone dla ptaków jako siedziska, stanowiska lęgowe dla 

kwok, poidła, koryta paszowe 

Plansza informacyjna nr 33 – Tekst: 

Chlew – budynek przeznaczony dla trzody chlewnej. Typowy chlew jest obiektem niskim, z niewielkimi 

oknami. Małe okna i niewielka wysokość wnętrza chlewu mają na celu zapewnienie ciepła w obiekcie. Do 

niedawna podłoga chlewu była tradycyjnie wyścielana słomą, która następnie wraz z zalegającymi na niej 

odchodami świń stanowiła cenny naturalny nawóz.  

Plansza informacyjna nr 34 – Tekst: 

Obora – budynek, rzadziej wyodrębniona część budynku, używany jako pomieszczenie dla bydła domowego. 

. Tradycyjnie obora traktowana była jako miejsce całodobowego pobytu bydła tylko w zimie; w pozostałych 

porach roku była jedynie miejscem nocnego wypoczynku zwierząt. Podłoga obory wyścielana była słomą, 

która wraz z odchodami zwierząt stanowiła cenny nawóz organiczny, nazywany od miejsca powstawania 

obornikiem. 

Plansza informacyjna nr 35 – Tekst: 

Stajnia – budynek, w którym trzyma się konie W znaczeniu używanym na większości obszaru Polski stajnia 

jest pomieszczeniem tylko dla koni, inne zwierzęta gospodarskie trzymane są osobno Na południowym 

wschodzie Polski słowo stajnia było używane w znaczeniu obora, czyli pomieszczenie dla bydła rogatego. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji - hodowla 

1. Kołowrót do wyciągania cieląt, drewno, żelazo, wymiary 210 x 48 x 68 cm, MOG/IV/1/467 

2. Hydronetka do robienia lewatywy zwierzętom, drewno, długość: 89 cm, średnica: 6 cm, głębokość: 

61 cm, MOG/IV/1/140 

3. Hydronetka do robienia lewatywy zwierzętom, drewno, długość: 89 cm, średnica: 6 cm, głębokość: 

61 cm, MOG/IV/1/141 

4. Hak do obornika, wysokość: 15 cm, szerokość: 14,5 cm, długość: 10 cm, MOG/IV/1/137 

5. Hak do obornika, wymiary 19 x 15 x 19 cm,  MOG/IV/1/554 
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6. Hak do obornika, MOG/IV/1/1583 

7. Sieczkarnia, wymiary: wysokość 105 cm, szerokość 57 cm, długość 225 cm, MOG/IV/1/1687 

8. Sieczkarnia, wymiary: 129 cm, długość 192 cm, MOG/IV/1/1750 

9. Sieczkarnia, długość: 57 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 62 cm, MOG/IV/1/1959 

10. Sieczkarnia, długość: 102 cm, szerokość: 90 cm, wysokość: 144 cm, MOG/IV/1/1963 

11. Siekacz do ziemniaków, wymiary 88 x 18 cm, MOG/IV/1/746 

12. Siekacz do rozdrabniania karmy dla bydła, MOG/IV/1/1597 

13. Siekacz ręczny bębnowy do cięcia okopowych, wymiary 12 x 58 x 90 cm, MOG/IV/1/1628 

14. Ściskacz do chrap końskich, wymiary dł. 40 cm, śred. 2,5 cm, MOG/IV/1/1819 

15. Pęta końskie, żelazo, długość: 65 cm, szerokość: 16,5 cm, MOG/IV/1/98 

16. Zamek do pęt końskich (zamok), żelazo, wymiary 22 x 11,5 cm, MOG/IV/1/294 

17. Wylęgarnia sztuczna, aparat wylęgowy, wymiary 89 x 102 x 77 cm, MOG/IV/1/1627 

18. Koryto do parzenia świń, drewno, wymiary 17 x 41 x 184 cm, MOG/IV/1/512 

19. Naczynie do mleka bednarskie – „gilatka” (klepkowe naczynie do mleka, ok. 1890 r., Kołomyja), 

wymiary 60 x 37 x 40 cm, MOG/IV/1/681 
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Pomieszczenie 16 –ROLNICTWO 
Ekspozycja prezentującą narzędzia rolnicze z pierwszej połowy XX wieku. Prezentacja zabytków 

uzupełniona zostanie o plansze z rysunkami na podstawie publikacji: „Etnografia Polski. Przemiany kultury 

ludowej. T.1” (przykłady ryc. 23-25) 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję 

• plansze informacyjne nr 36, 

• podpisy zabytków, 

 

Plansza informacyjna nr 36 – Tekst zostanie dostarczony w późniejszym terminie, tekst do ok. 1000 

znaków. 

 

 

Ryc. 23 Przykłady narzędzi 
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Ryc. 24 Przykłady narzędzi. 

 

Ryc. 25 Przykłady narzędzi. 
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Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Pług drewniany, długość grządzieli 155 cm, MOG/IV/1/298 

2. Pług drewniany, wymiary 112 x 49 x 189 cm, MOG/IV/1/465 

3. Pług drewniany, wymiary 214 x 58,5 cm, MOG/IV/1/614 

4. Pług drewniany, wymiary 35 x 31 x 152 cm,MOG/IV/1/615 

5. Pług jednoskibowy koleśny, wymiary : grządziel długości, szerokość wózka dł. 94 cm, 

MOG/IV/1/1226 

6. Pług koleśny wykonany ok.1938 r., średnica kół 57 cm , długość grządzieli  168 cm, MOG/IV/1/680  

7. Radło drewniane, wymiary 61,5 x 143 cm, MOG/IV/1/598 

8. Radło drewniane, wymiary 84 x 38 x 189 cm, MOG/IV/1/464 

9. Radło drewniane, wymiary 84 x 39 x 163 cm, MOG/IV/1/704 

10. Radło płozowe z kółkiem, wymiary 97 x 51 x 190 cm, MOG/IV/1/1248 

11. Drapacz drewniany, wymiary 23 x 95 cm, MOG/IV/1/651 

12. Drapacz drewniany, wymiary 65 x 113 cm, MOG/IV/1/647 

13. Drapak do gleby, wymiary 93 x 45 x 163 cm, MOG/IV/1/1245 

14. Brona beleczkowa, wymiary 158,5 x 91 cm, MOG/IV/1/648 

15. Brona beleczkowa, wymiary 16 x 83 x 100 cm, MOG/IV/1/705 

16. Brona beleczkowa, wymiary 186,5 x 103 cm, MOG/IV/1/649 

17. Brona beleczkowa, wymiary 21 x 100 x 123 cm, MOG/IV/1/1247 

18. Brona beleczkowa, wymiary 120 x 95 cm, MOG/IV/1/299 

19. Brona, wymiary 15 x 96 x 82 cm, MOG/IV/1/445 

20. Brona, wymiary 15 x 99 x 80 cm, MOG/IV/1/447 

21. Brona, wymiary 28 x 121 x 198 cm, MOG/IV/1/444 

22. Wał drewniany do ugniatania ziemi, wymiary 35 x 247 x 117 cm, MOG/IV/1/446 

23. Siewnik na taczce, wymiary 74 x 380 x 169 cm, MOG/IV/1/1717 

24. Łopata drewniana, wymiary 102 x 22,5 cm, MOG/IV/1/466 

25. Sierp gładki, wykonany z bagnetu wojskowego, na jelcu wyżłobienie, wymiary 2 x 3 x 31 cm, 

MOG/IV/1/1585 

26. Sierp gładki, wymiary 28,5 x 2,5 cm, MOG/IV/1/894 

27. Sierp ząbkowany, długość 39 cm, MOG/IV/1/1818 

28. Sierp ząbkowany, wymiary 42 x 2 cm, MOG/IV/1/612 

29. Sierp, wymiary 45,5 x 2,5 cm, MOG/IV/1/720 

30. Kosa do zboża, wymiary: 160 x 41 x 65 cm, MOG/IV/1/1735 

31. Taczka drewniana, wymiary 70,5 x 69 x 200 cm, MOG/IV/1/650 

32. Łopata drewniana, wymiary 102 x 22,5 cm, MOG/IV/1/466 

33. Widły do kopania buraków, wymiary 85 x 4,5 x 17 cm, MOG/IV/1/506 

34. Wycinacz do chwastów, wymiary 133,2 x 12,5 cm, MOG/IV/1/759 
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Pomieszczenie 17 – TRANSPORT 

W tym pomieszczeniu zaprezentowane zostaną wybrane zabytki z zakresu transportu, pochodzące ze 

zbiorów własnych Muzeum. Wśród środków transportu i komunikacji największe znaczenie w kulturze 

ludowej spełniały wozy, które możemy podzielić na robocze i paradne. Na ekspozycji zostaną 

zaprezentowane dwa wozy – drabiniasty i skrzyniowy, dwie bryczki paradne oraz dwa wózki ręczne. 

Transport płozowy zostanie zaprezentowany przez sanie robocze i sanie wyjazdowe paradne. 

Uzupełnieniem będzie uprząż – chomąta, duhy i jarzma powieszone na ścianie po prawej stronie. Przy nich 

plansza z rysunkami rodzajów uprzęży w użyciu - ilustracja na podstawie ryciny nr 26. Na ścianie duża 

plansza ze schematem budowy wozu (rysunek na podstawie ryciny nr 27)oraz ilustracjami przedstawiającymi 

transport w użyciu. 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję 

• plansze informacyjne nr 37-38, 

• podpisy zabytków, 

 

Plansza informacyjna nr 37 – Tekst dotyczący rodzajów uprzęży zostanie dostarczony w późniejszym 

terminie, tekst do ok. 1000 znaków. 

 

Plansza informacyjna nr 38 – Tekst dotyczący budowy wozu zostanie dostarczony w późniejszym terminie, 

tekst do ok. 1000 znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 26 Z.A.Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 151 
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Ryc. 27. Historia transportu wiejskiego. Ekspozycja stała. Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie., 

Poznań 2000, s. 15  
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Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Bryczka paradna przywieziona przez rodzinę Pełech z Drohobycza do Pyrzan, MOG/IV/1/706 

2. Bryczka paradna, Krzyszczyna, gm. Bogdaniec, MOG/IV/1/700 

3. Bryczka paradna, Włostów, gm. Bogdaniec, MOG/IV/1/770 

4. Bryczka osobowo - towarowa chłopska Krzyszczynka, gm. Bogdaniec, MOG/IV/1/782 

5. Wózek ręczny, wymiary 70 x 72 x 180 cm , MOG/IV/1/836 

6. Wózek ręczny (furka), wymiary 192 x 62 x 57 cm, MOG/IV/1/1459 

7. Chomąto, wymiary 84 x 48 x 15 cm, MOG/IV/1/451 

8. Chomąto, wymiary 79 x 44 x 20 cm, MOG/IV/1/586 

9. Chomąto typu śląskiego, la. 1930., Świerkocin, Gm. Witnica, wymiary 78,5 x 40 x 23 cm, 

MOG/IV/1/827  

10. Chomąto typu śląskiego, wymiary 47,5 x 42 x 15 cm, MOG/IV/1/828 

11. Chomąto, wymiary 58 x 41 cm, MOG/IV/1/938 

12. Orczyk drewniany, wymiary 8,5 x 20 x 146 cm, MOG/IV/1/943 

13. Jarzmo podwójne podgardlicowe, wymiary 53 x 113 cm, MOG/IV/1/1476 

14. Sanie wyjazdowe wileńskie, wymiary 100 x 98 x 195 cm,  MOG/IV/1/1504 

15. Sanie skrzyniowe *Chwałowice, wymiary 61 x 129 x 65 x 270 x 160 cm, MOG/IV/1/727 

16. Wóz drabiniasty (1925 r., Nadorożniów, pow. Brzeżany), Wys. 112 cm x szerokość 140 cm x długość 

250 cm, MOG/IV/1/1942 

17. Wóz drewniany(1948, Marian Pikuła, Wojcieszyce), wymiary 300 x 60 cm, MOG/IV/1/404  
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IV BYDYNEK WOZOWNI 

W budynku znajdują się trzy pomieszczenia, w których zaprezentowane będą trzy odrębne ekspozycje: 

kuźnia, gręplarnia, maglarnia. 

 

Schemat/rzut budynku: 
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Kuźnia 

Ekspozycja będzie wyobrażeniem typowej kuźni znad dolnej Warty. Na kształt wnętrza kuźni złożą się 

elementy wyposażenia z XIX / XX w. pozyskiwane sukcesywnie w warsztatach w Jeninie, Santoku, Nowej 

Wsi i Osiecku.  

Kuźnia jest miejscem pracy kowala. Wewnętrzne urządzeni kuźni posiada układ powtarzający się w sposób 

stereotypowy. Na wprost od wejścia względnie znajduje się obszerne palenisko. Wskazane jest wykonanie 

nowego okapu nad paleniskiem nawiązującego do tradycyjnych kuźni. Na lewo od niego znajdzie się miech. 

W pobliżu paleniska przy ścianie w kącie powinno być paliwo (węgiel, węgiel drzewny). 

Ważnym element wyposażenia każdej kuźni stanowi ciężki stół z przykręconym do niego imadłem.  

Na środku kuźni na potężnym pniu drzewnym umieszczone jest kowadło, albo dwa, większe i mniejsze 

(szparóg). Na jednej ze ścian zawieszona bywa drewniana szafka na narzędzia, częściej jednak narzędzia 

takie, jak np. młotki, kleszcze itp., zatknięte są za poziomą beleczkę przybitą do ściany lub za żelazną 

obręczą otaczająca pniak z kowadłem. Do ścian, względnie do słupa drzwi przytwierdzona bywa wiertarka. 

Pozostałe narzędzia, jak brus do ostrzenia, nie mają swego stałego miejsca w kuźni, podobnie jak sterta 

starego i nowego żelaza, znajdująca się przy ścianie lub w kącie, skąd kowal wybiera odpowiednie kawałki 

nadające się do obróbki. 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję 

• plansze informacyjne nr 39,  

• podpisy zabytków, 

• należy wykonać manekina w stroju roboczym adekwatnym do wykonywanego zawodu i 

zaaranżować jego pracę przy kowadle (poglądowy strój kowala przedstawia rycina nr 31), 

• zaaranżować wnętrze kuźni wraz z projektem pieca kowalskiego (przykłady rycina nr 28-30). 

• na palenisku wykonać wizualizację żywego, żarzącego się węgla  

 

Plansza informacyjna nr 39 – Tekst dotyczący pracy kowala zostanie dostarczony w późniejszym terminie, 

tekst do ok. 1000 znaków. 
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Ryc. 28. Źródło: R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1963 

 

 

 

Ryc. 29. Źródło: R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1963 
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Ryc. 30. Źródło: R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1963 

 

Ryc. 31. Rysunek kowala jako wzór do przygotowania manekina, źródło: Z.A.Skuza, Ginące 

zawody w Polsce, Warszawa 2006, s 124 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 
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1. Kowadło („szparóg”) z 1693 r., wysokość: 80 cm, szerokość: 46 cm, MOG/IV/1/206 

2. Miech kowalski, wymiary 200 x 84 cm, MOG/IV/1/295 

3. Giętarka do obręczy, wymiary 76 x 85 x 62 cm, MOG/IV/1/432 

4. Wiertarka, wymiary 136 x 96 x 130 cm, MOG/IV/1/433 

5. Urządzenie do skracania obręczy (sztacharka), wymiary 81 x 55 cm, MOG/IV/1/881 

6. Ostrzalnica ("brus"), wymiary 75 x 95 x 35 cm, MOG/IV/1/1689 

7. Kowadło, wymiary 32 x 27 x 60 cm, MOG/IV/1/434 

8. Lutownica, wymiary 42 x 8 cm, MOG/IV/1/1338 

9. Gwoździownica, długość: 43 cm, szerokość: 4,2 cm, grubość: 4,3 cm, MOG/IV/1/111 

10. Gwoździownica, wymiary 44 x 5,5 x 2,1 cm, MOG/IV/1/1191 

11. Gwoździownica, wymiary 31 x 8 x 2,2 cm, MOG/IV/1/1618 

12. Gwintownica, długość 39, szerokość 8,6 cm, MOG/IV/1/105 

13. Gwintownica, długość 45, szerokość 8,6 cm, MOG/IV/1/106 

14. Gwintownik, długość 19,5, szerokość 2,1 cm, MOG/IV/1/1203 

15. Gwintownik, długość 17,4, szerokość 3,3 cm, MOG/IV/1/1204 

16. Spodek kowalski, długość 11,6 cm, szerokość 5,5 cm, MOG/IV/1/110 

17. Spodek kowalski, MOG/IV/1/1196 

18. Spodek kowalski, MOG/IV/1/1197 

19. Spodek kowalski, MOG/IV/1/1198 

20. Spodek kowalski, MOG/IV/1/1199 

21. Spodek kowalski, MOG/IV/1/1200 

22. Spodek kowalski, MOG/IV/1/1841 

23. Młot kowalski, wymiary 91 x 9 x 26 cm, MOG/IV/1/1914 

24. Młotek gładzik, długość 13,6 cm, szerokość 6,7 cm, MOG/IV/1/1193 

25. Młotek gładzik, długość 13,6 cm, szerokość 5,5 cm, MOG/IV/1/1194 

26. Młotek gładzik, długość 12,5 cm, szerokość 3, 4 cm, MOG/IV/1/1195 

27. Obcęgi kowalskie, wymiary 1,7 x 4,2 x 28,8 cm, MOG/IV/1/1780 

28. Szczypce kowalskie, wymiary 60 x 9 cm, MOG/IV/1/605 

29. Wiertło piórowe, długość 13,5 cm, MOG/IV/1/108 
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GRĘPLARNIA 

Gręplarnia to maszyna służąca do oczyszczania, rozplątywania i rozczesywania włókien wełny. 

Uzupełnieniem prezentacji obiektu będą kołowrotki do przędzenia nici Na ścianie schemat maszyny na 

podstawie rysunku 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• wytwory gmerani i kołowrotków (np. przędz), 

• plansze informacyjne nr 40, 

• podpisy zabytków, 

• należy wykonać schemat maszyny (przykład rycina nr )  

 

Plansza informacyjna nr 40 – Tekst: 

Gręplowanie wełny 

Dawniej w gospodarstwach domowych do gręplowania wełny, czyli rozdrapywania jej, czesania używano 

bardzo proste narzędzie, gręplę – kwadratową deseczkę z nabitymi gwoździami. Z biegiem czasu gręple 

zastąpiły skomplikowane maszyny - gręplarnie.  

Gręplarnie były zbudowane z metalowych walców, w których znajdowały się igiełki. Napędzane były ręcznie 

za pomocą korbki lub mechanicznie. 

Wełnę z ostrzyżonych owiec kładło się na specjalnym podajniku. 

Owce były strzyżone dwa razy w roku – na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. 

Wykonywano ten zabieg specjalnymi nożycami. 

 

 

 

Ryc. 32 Schemat maszyny 
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Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Gręplarnia wełny MOG/IV/1/1111 

2. Kołowrotek poziomy, wymiary 107 x 52 x 80 cm, MOG/IV/1/550 

3. Kołowrotek pionowy mały, wysokość: 88 cm, szerokość: 32 cm, długość: 38 cm, MOG/IV/1/40 

4. Kołowrotek pionowy, wysokość: 95 cm, średnica koła: 47 cm, szerokość: 43 cm, MOG/IV/1/86 

5. Kołowrotek pionowy, wymiary 100 x 35 x 43 cm, MOG/IV/1/1631 
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Pralnia/Maglarnia 

Na ekspozycji w tym pomieszczeniu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• plansze informacyjne nr 41, 

• podpisy zabytków. 

 

Plansza informacyjna nr 41 – Tekst zostanie dostarczony w późniejszym terminie, tekst do ok. 1000 znaków. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Magiel skrzyniowy, wymiary 136 x 260 x 110 cm, MOG/IV/1/1475 

2. Magiel napędzany przy pomocy korby za pośrednictwem trybów. "Triumf Mangel" Geschuetzt, szer. 

50 cm dł. 160 cm, MOG/IV/1/1771 

3. Magiel stojakowy - za pośrednictwem koła poruszane są dwa koła zębate dające napęd trzem 

drewnianym wałkom. Mielewerke AG. GuterslohWestf., wys. 116 cm , szer. 117 cm głęb. 54 cm, 

MOG/IV/1/1810 

4. Magiel ręczny z wałkiem -Dołhinowo pow. Stara Wilejka,szer. 12 cm gr. 4 cm, MOG/IV/1/1759 

5. Magiel ręczny, Polesie, grubość 4 cm , szer. 8 cm, dł. 66 cm, MOG/IV/1/1837 

6. Magiel ręczny, Żydaczów, wymiary 74,5 x 9,8 x 4,5 cm, MOG/IV/1/1256 

7. Maglownica MOG/IV/1/26 

8. Maglownica, długość: 72,5 cm, szerokość: 9,3 cm, grubość: 3,3 cm, MOG/IV/1/1850 

9. Tara do prania, drewno, blacha ocynkowana, wymiary 56 x 37 cm, MOG/IV/1/1492 

10. Ława, wymiary 44,5 x 32 x 88 cm, MOG/IV/1/786 

11. Kijanka, wymiary 67 x 14 cm, MOG/IV/1/1893 

12. Tara do prania, blacha ocynkowana, wymiary 55 x 36 cm x 5 cm, MOG/IV/1/1926 
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V PODWÓRZE 

 

Wiata (przylega od strony wschodniej do budynku wozowni) 

Pod wiatą przy budynku dawnej wozowni zostaną zaprezentowane młocarnie napędzane przez kieraty i 

silnik udostępnione na klepisku oraz służące do młócenia cepy. Ekspozycja ma być wygrodzona 

 

 

 

Na ekspozycji w tym miejscu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• podpisy zabytków. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Młocarnia do zboża „szerokobitka”, l. 1930., Witnica, wymiary190 x 135 x 240 cm, MOG/IV/1/1677 

2. Młocarnia kieratowa „Wisła”, wysokość: 105 cm, szerokość: 100 cm, długość: 133 cm, 

MOG/IV/1/1356 

3. Cep gązewkowy, długość dzierżaka 138 cm, długość bijaka 83 cm, MOG/IV/1/228 

4. Cep gązewkowy, długość dzierżaka 154cm, MOG/IV/1/429 

5. Cep gązewkowy, długość dzierżaka 180,5 cm, długość bijaka 72 cm, MOG/IV/1/743 

6. Cep kapicowy, długość dzierżaka  134 cm, długość bijaka 83 cm, MOG/IV/1/1252 

7. Cep gązewkowy, długość dzierżaka 148 cm, MOG/IV/1/1660 



Strona 65 z 69 

 

Klepisko 

Zagroda Młyńska oprócz istniejących obiektów posiadała jeszcze szachulcową stodołę, po której pozostało 

ceglane klepisko. Klepisko należy odczyścić. Na klepisku zostaną zaprezentowane urządzenia (kieraty, silnik 

wysokoprężny) napędzające maszyny funkcjonujące w gospodarstwie rolnym, np. młocarnie. Obok kieratów 

będzie plansza wyjaśniająca działanie kieratu, do jednego z nich rzeźba przedstawiająca zaprzęgniętego 

konia autorstwa najlepiej lokalnego rzeźbiarza ludowego (proponujemy jako autora Henryka Grudnia). 

Ekspozycja powinna być wygrodzona 

 

 

 

Na ekspozycji w tym miejscu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• plansze informacyjne nr 42-43, 

• podpisy zabytków. 

 

Plansza informacyjna nr 42 – Tekst dotyczący procesu młócenia ręcznego i zmechanizowanego zostanie 

dostarczony w terminie późniejszym, tekst do ok. 1000 znaków. 

 

Plansze informacyjna nr 43 – Tekst dotyczący funkcjonowania kieratu zostanie dostarczony w terminie 

późniejszym, tekst do ok. 1000 znaków. 
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Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji: 

1. Silnik spalinowy, 1957, Andrychowskie Zakłady Mechaniczne, MOG/VII/73 

2. Kierat "priwod", średnica koła zębatego. 110 cm, wysokość 55 cm, MOG/IV/1/837 

3. Kierat, wymiary 65 x 126 x 152 cm, MOG/IV/1/1711 

4. Kierat „Jaehne i Sohn”Landsberg, wymiary 74 x 109 x 176 cm, MOG/IV/1/1715 

 

Ekspozycja maszyn rolniczych 

Na pozostałej części podwórza zostaną zaprezentowane narzędzia i maszyny rolnicze produkcji fabrycznej 

z lat 1960. i 1970 Ekspozycja powinna być wygrodzona. 

 

Na ekspozycji w tym miejscu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• podpisy zabytków. 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Siewnik konny, wymiary 106 x 180 x 200 cm, MOG/IV/1/1708 

2. Grabiarka konna, wymiary 106 x 180 x 200 cm, MOG/IV/1/1709 

3. Kosiarka konna, wymiary 80 x 148 x 20 cm, MOG/IV/1/1710 

4. Pług jednoskibowy koleśny żelazny, wymiary 70 x 95 x 200 cm, MOG/IV/1/1569 

5. Kopaczka konna „gwiaździsta", wymiary 105 x 130 x 235 cm, MOG/IV/1/1570 

6. Wyrywacz do buraków, wymiary 145 x 70 x 230 cm, MOG/IV/1/1571 

7. Opielacz, wymiary 80 x 47 x 175 cm MOG/IV/1/1572 

8. Wyrywacz do buraków (typ WVB 1), wymiary 100 x 72 x 205 cm, MOG/IV/1/1592 

 

VI  SAD 

W sadzie rozmieszczona jest pasieka z uli kłodowych, które będą uzupełnieniem wystawy o pszczelarstwie 

będącej w budynku głównym. W tym miejscu również umiejscowiony jest piec chlebowy, przy którym 

odbywać się będę plenerowe zajęcia edukacyjne, m.in. z wypieku chleba. 

Na ekspozycji w tym miejscu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• zabytki wskazane w Wykazie zabytków przewidzianych na ekspozycję, 

• plansze informacyjne nr 44-45, 

• podpisy zabytków, 

• wokół pieca chlebowego należy zakupić lub wykonać i zamontować ławy i stoły dla uczestników 

warsztatów wypieku chleba oraz stół – stolnica dla osoby prowadzącej zajęcia (piekarza). 

• wokół stołu piekarza i pieca chlebowego należy wykonać trwałe i bezpieczne wygrodzenie (plotek, 

balustrada) zabezpieczające uczestników warsztatów przed poparzeniem.  
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• należy przygotować bezpieczną powierzchnię podłoża dla umieszczenia stołów i ław (ok 30-35 

m2)do prowadzenia plenerowych zajęć edukacyjnych wraz z zadaszeniem. Zakupić lub wykonać i 

zamontować stylizowane ławy i stoły do prowadzenia zajęć. 

 

Plansza informacyjna nr 44 – Tekst: 

Ciekawostki o pszczołach 

• Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na 1 kg miodu. 

• Podczas jednego "kursu" po nektar pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów. 

• Pszczoły zbieraczki pobierają nektar z kwiatów, dodają pierwsze enzymy i przynoszą do ula. W ulu 

przekazują nektar pszczołom ulowym, które wzbogacają świeży nakrop w aminokwasy, kwasy 

organiczne, dalsze enzymy rozkładające wielocukry na cukry proste i roznoszą nektar po wielu 

komórkach celem jego zagęszczenia. W miarę gęstnienia, miód przenoszony jest do następnych 

wyżej położonych komórek, jednocześnie dalej wzbogacany w związki organiczne. Dojrzały gęsty 

miód jest zasklepiany, komórki plastra zamykane są cienką warstwą wosku. 

• Pszczoła to jedyny owad, którego wytwarzaną dla siebie żywność jada człowiek. 

• Pszczoły wytwarzają miód w ten sam sposób od 150 milionów lat. 

• Miód to: 80% naturalnych cukrów, 18% wody, 2% składników mineralnych, witamin, protein i pyłku. 

• O tym jak wielką rolę spełniają pszczoły przy zapylaniu roślin może świadczyć fakt, że na zebranie 

1 kg miodu odwiedzają prawie 8 500 000 kwiatów akacji, 4 200 000 kwiatów eksparcety lub 20 

milionów kwiatów koniczyny. 

• W wielu krajach utrzymuje się pasieki wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego zapylenia 

upraw. Miód jest bardzo cennym, ale dodatkowych „owocem” pracy pszczół. 

• Niezwykle ważną rolę odgrywają pszczoły w leśnictwie. Ich praca służy zwiększeniu ilości zdrowych 

i płodnych nasion potrzebnych do odnowienia lasu, pożywienia dla ptactwa, jak i do zwiększenia 

urodzaju owoców leśnych (poziomek, borówek, czarnych jagód, jeżyn, malin). 

• Pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki od herbaty. 

• Żeby wyprodukować 0,3 kg miodu, pszczoły muszą przelecieć 88 500 km i usiąść na 2 mln kwiatów 

• Przeciętna szybkość pszczoły to tylko 24 kilometry na godzinę. 

• Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego. 

• Litr miodu waży od 1,38 do 1,45 kg. 

• Królowe pszczoły mogą żyć do 5 lat, składają około 3 000 jaj dziennie 
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• Robotnice żyją od 4 do 24 tygodni, pszczoły z końca sierpnia do 6 miesięcy – niektórzy mierzą ilością 

przelatanych kilometrów; w tym wypadku 850 km jest limitem 

• Trutnie żyją 4-5 tygodni 

• Królowa matka waży 0,17 - 0,2 g, pszczoła waży 0,1 g, a truteń 0, 24 g 

• Rodzina pszczela składa się w 2/3 z pszczół ulowych (młodych) i w 1/3 z pszczół lotnych. 

• Zbieraczki nektaru muszą wykonać aż 20 000 lotów aby zebrać 1 litr słodkiego surowca, z którego 

powstanie 150 g dojrzałego miodu. 

• Pszczoła lotna wylatuje 7-15 razy dziennie. Przerwy między lotami wynoszą ok. 5 min. Czas trwania 

lotu to ok. 25-45 min. 

• Dla wyprodukowania 1 kg miodu pszczoła musi zebrać ok. 3 kg nektaru (60 000 napełnień wola) i 

przy średniej długości lotu 800 m musi pokonać trasę 40 000 km. (jedno okrążenie kuli ziemskiej). 

• Są dwa rodzaje tańca pszczelego - jeden dotyczy pożytku znajdującego się w odległości do 100 m, 

a drugi powyżej tej odległości. 

• Pszczoła poza tzw. kompasem zewnętrznym posiada także wewnętrzny, który pokazuje jak daleko 

w określonym czasie zawędrowało słońce. 

• Gdy słońce jest za chmurą, za punkt orientacyjny służy kawałek niebieskiego nieba. 

• Pszczoła posiada "zegar czasowy", który mówi jej o jakiej porze dana roślina "mioduje". 

• Robotnica waży 0,1 g, wracająca z nektarem jest cięższa o połowę, a z pyłkiem o 1/3 więcej. 

• Ciężar jednej pszczoły niewypełnionej miodem wynosi około 0,1 g, czyli na 1 kg przypada 10000 

pszczół. 

• Rój silny to 3 kilogramy pszczół i więcej, średni to około 2 kg, słaby do 1 kg. W jednym kilogramie 

mieści się 8 500 pszczół wypełnionych miodem. 

• Jeden ładunek pyłku to efekt odwiedzin ok. 100 kwiatów. 20 ładunków wypełnia jedną komórkę 

plastra. 

 

Plansza informacyjna nr 45 – Tekst dotycząca pieca chlebowego zostanie dostarczony w terminie 

późniejszym, tekst do ok. 1000 znaków 

 

Wykaz zabytków przewidzianych do ekspozycji 

1. Ul kłodowy, wymiary:132 x 73,5 x 117,5cm, MOG/IV/1/623 

2. Ul kłodowy, wymiary: 132,5 x 74 x 108 cm, MOG/IV/1/624 
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3. Ul kłodowy, wymiary: 95 x 63,5 x 85 cm, MOG/IV/1/626 

4. Ul kłodowy, wymiary: 95 x 61,5 x 83 cm, MOG/IV/1/627 

5. Ul kłodowy, wymiary: 99 x 62,5 x 88,5 cm, MOG/IV/1/628 

6. Ul kłodowy, wymiary:97 x 56 x 77,5 cm, MOG/IV/1/629 

7. Ul kłodowy, wymiary: 106 x 74 x 85 cm, MOG/IV/1/630 

 

VII  STAWY 

Na ekspozycji w tym miejscu powinno się znaleźć/należy wykonać: 

• plansze informacyjne nr 46-47 

• tabliczki z nazwami drzew – 10 sztuk 

 

Plansza informacyjna nr 46 – Tekst dotyczący roli stawów wraz z archiwalnymi zdjęciami znad stawów – 

zostanie dostarczony w terminie późniejszym, tekst do ok. 1000 znaków.   

Plansza informacyjna nr 47 – Tekst dotyczący gatunków ryb wraz ze zdjęciami ryb – zostanie dostarczony 

w terminie późniejszym, tekst do ok. 1000 znaków.   

 

 

 

 


