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1. Wykaz i opis proponowanych rozwiązań ekspozycyjnych z opisem zasady 

prezentacji: 
 
1. 1. Makiety architektoniczne 
Minimalistyczne przestrzenne rozwiązania makietowe prezentujące siedziby królów 
średniowiecznych, z  możliwością podświetlania wybranych sektorów dla potrzeb 
merytorycznej prezentacji funkcjonalności i znaczenia.  
Wewnątrz makiety, lub jako niezależne standy przy makiecie - panele szklane z 
podświetlaną grafiką. Dodatkowo makieta ma podświetlane segmenty, aktywowane 
przyciskiem na panelu bocznym, dzięki którym zwiedzający zapoznać się z etapami 
rozwoju zamku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Gabloty na zabytki 
Oszklone ekspozytory zabytków archeologicznych. Oświetlone i zawierające przestrzeń 
na dodatkowe panele graficzne prezentujące tzw. kontekst dla eksponatu. 
 
Założenia ekspozycyjne gablot 
Obiekty dla okresów chronologicznych “skrajnych” względem ram czasowych ekspozycji 
tzn.: 

- pradzieje i wczesny okres średniowieczny  
- późna nowożytność XVIII-XIX w. 

umieszczone są w witrynach, gdzie każde piętro witryny odpowiada kategorii lub 
podokresowi chronologicznemu (stulecie, kultura); obiekt eksponowany jest na 
dedykowanym przezroczystym ekspozytorze i oświetlony punktowo; kontekst obiektu 
ukazany jest przez mini-dioramę modelarską lub ilustrację 2d, lub grafikę 3D. 
 
Obiekty dla zakresów chronologicznych mieszczących się w chronologii ekspozycji 

- późny okres średniowieczny XIV-XV w. 
- wczesna i dojrzała nowożytność XVI-XVII w. 

zostają dobrane i pokategoryzowane według klucza wynikającego z zakresów 
tematycznych w kalendarium dziejów Szydłowa zawartym w dokumencie “Opracowanie 
kalendarium ” przygotowanym na podstawie: “Studium historyczno- 
konserwatorskim”autorstwa Stanislawa Kołodziejskiego - wybór kategorii tematycznych 
do scenariusza ekspozycji w Skarbczyku  stanowiącym załącznik do niniejszego - narracja 
o dziejach Miasta ilustrowana jest doborem obiektów muzealnych; precyzyjny dobór 
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obiektów z tej kategorii winien nastąpić po sugerowanej selekcji wydarzeń z 
Opracowania kalendarium...  dokonanej na etapie projektowo-wykonawczym. 
 
poglądowa diorama małoformatowa: 

 
źródło: fotografia własna; fragment ekspozycji Museum of Natural History w Londynie. 
 
1.3. Powierzchnie graficzne 
Nośnik treści tekstowej, oraz wizualnej rozmieszczony na fizycznych nośnikach typu 
ścianka, panel szklany, stand wolnostojący. 
 
Nośniki graficzne zawierają: 

- treści merytoryczne (grafiki, infografiki, tekst) podzielone na ścieżki (patrz pkt V) 
- identyfikację kierunkową umożliwiającą Zwiedzającym sprawne poruszanie się po 

ekspozycji we właściwej kolejności 
- identyfikację ścieżki zwiedzania 
- identyfikację numeru nagrania do odtworzenia na audioprzewodniku. 

 
Całość projektu graficznego będzie spójna z założeniami identyfikacji wizualnej, wszelkie 
ilustracje wykonane po ustaleniu szczegółów merytorycznych i referencji z 
Zamawiającym; wykonawca projektu graficznego przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji makietę grafiki oraz wstępną wersję projektu; wersja produkcyjna zostanie 
przedstawiona po wdrożeniu wszystkich uwag Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Aplikacje interaktywne 
 
Założenia ogólne do aplikacji: 
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Zadaniem stawianym przed aplikacjami interaktywnymi na ekrany dotykowe jest 
dynamiczna prezentacja treści ekspozycji w szerokim kontekście czasowym i 
przestrzennym. Oznacza to, że użytkownik prowadzący nawigację otrzymuje czytelny i 
łatwy wgląd w treść (np. informacje na temat danej rezydencji królewskiej) 
umiejscowioną w czasie i przestrzeni wraz z odniesieniami do innych, powiązanych treści. 
Podstawowym narzędziem do prezentacji treści według tych założeń jest oś czasu 
skorelowana z mapą, gdzie mapę należy rozumieć zarówno jako mapę danego terenu 
oraz jako formułę prezentacji treści (tzw. mind map ).  
 
Wytyczne do layoutu aplikacji: 
 
Oprawa graficzna wszystkich aplikacji powstaje na podstawie systemu identyfikacji 
wizualnej wystawy i poszczególne jej projekty są spójne wizualnie z pozostałym 
rozwiązaniami graficznymi (np. z panelami graficznymi).  
Podstawowe wytyczne do layoutu: 

- ergonomiczny minimalizm 
- przejrzystość i schludność 
- intuicyjność 

Wszystkie materiały graficzne inne niż elementy layoutu powinny zostać poddane 
obróbce graficznej ujednolicające ich szatę. 
 
Nawigacja i mechaniki: 
 
Nawigacja odbywa się przez: 

- przesuwanie treści (swipe)  
- wskazywanie punktów aktywnych (tap, P’n’C) 
- wykorzystanie funkcjonalności wielodotyku (multitouch, pinch-to-zoom) 

 
1.5. Projekcje 
 
Wytyczne ogólne dla projekcji w piwnicy. 
 
Film do projekcji zostanie zrealizowany w adekwatnym wnętrzu (zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego: sala zachodnia, z oknem, kominkiem oraz kamiennymi siedziskami dla 
przy oknach, a także sala tronowa (wschodnia), na tle ściany wschodniej) stylizowanym 
przy pomocy dodatkowych rozwiązań scenograficznych (wystrój sali), z udziałem 
aktorów (optymalnie odtwórców historycznych posiadających doświadczenie w pracy 
przed kamerą) noszących stroje adekwatne do prezentowanej epoki i grupy społecznej; 
detale strojów i uszczegółowienie scenariusza filmu zostaną określone na etapie 
projektowym, w konsultacji z Zamawiającym.  
 
Zalecane jest realizowanie filmu na jednym długim ujęciu statycznym, tak by aranżacja 
scenografii i postaci w filmie stanowiły tło ekspozycji w sali, dźwięk przestrzenny 5.1 
winien zostać zarejestrowany na planie na żywo podczas kręcenia sceny, tak by widz 
miał wrażenie przebywania w centrum wydarzeń. 
 
Przykład realizacji z materiałów własnych autorów koncepcji, kręconej na jednym długim 
ujęciu, z dźwiękiem rejestrowanym na żywo na planie, stanowiącej tło ekspozycji 
https://youtu.be/55WT-4KceFE?t=3m37s plik produkcyjny 
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https://www.youtube.com/watch?v=BCwsMSTn7KI&t=18s   materiał osadzony na 
ekspozycji 
 
 
 
Wytyczne ogólne dla projekcji w sali : “Historia Szydłowa”: 
 
Film to ok 5 minutowa prezentacja zawierające dynamiczne zmontowane ujęcia widoków 
zrekonstruowanego w technologii modelingu 3D Szydłowskiego zamku z okresu 
świetności. Film powinien stanowić rozwinięcie prezentacji zamku na makiecie w sali 
sąsiedniej. 
 
Film powinien prezentować całość założenia zamkowego, widzianą z lotu ptaka, kamera 
powinna zatrzymywać się na wybranych detalach zabudowy. Zatrzymanie kamery 
powinno każdorazowo płynnie przechodzić w zoom konkretnego detalu. Całości powinien 
towarzyszyć opis informujący widza w sposób hasłowy o oglądanych scenach. 
Dodatkowo sugeruje się wprowadzenie do opisu elementów zapisów źródłowych, w 
których mowa o budowie zamku. 
 
 
1. 6. Audioprzewodniki  
 
Zwiedzający używają audioprzewodników na terenie ekspozycji na parterze i piętrze. 
Ekspozycja na parterze jest wyłączona z obsługi przy pomocy audioprzewodników, 
ponieważ ma własny system nagłośnienia. 
 
Cel zastosowania audioprzewodników: 

- udostępnienie widzowi w przystępny sposób treści przewidzianych edukacyjnymi 
opisanymi niżej w punkcie III, przy jednoczesnym zminimalizowaniu roli 
informacji tekstowej umieszczonej na planszach graficznych 

- wyznaczenie ścieżek zwiedzania, tzn. tzw. ścieżki pełnej oraz ścieżki lekkiej (patrz 
pkt V niżej)  

- usprawnienie identyfikacji kierunkowej kierującej widza do kolejnych punktów 
ekspozycji  

- dodatkowo zastosowanie przewodników udostępni ekspozycję Skarbczyka osobom 
niedowidzącym, dla których odczytywanie komunikatów tekstowych może być 
utrudnione 

 
Wytyczne dotyczące nagrań: 

- teksty nagrań zostaną napisane na etapie wykonawczym z uwzględnieniem 
układu aranżacyjnego ekspozycji, dobranych treści merytorycznych w narracji 
ekspozycji oraz eksponatów i materiałów graficznych 

- nagrania zostaną wykonane przez profesjonalnego lektora w studiu nagraniowym 
lub przy pomocy studia mobilnego w pomieszczeniu gwarantującym prawidłową 
akustykę (bez odbić i wzmocnień fal dźwiękowych) oraz poddane niezbędnej 
obróbce gwarantującej najwyższą jakość nagrania (miks i mastering) 

- nagrania wchodzące w skład tzw. ścieżki lekkiej wzbogacone zostaną o elementy 
słuchowiska (efekty dźwiękowe ilustrujące treść) zastosowane w sposób 
nienachalny i oszczędny (przykładowo: w przypadku mowy o jarmarku, rozlegnie 
się jarmarczny gwar, pożarze - huk płomieni, dzwony na trwogę, krzyki i syk 
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wody lanej w ogień itd.) oraz o subtelne tło muzyczne w postaci akompaniamentu 
wykonanego na replikach instrumentów z epoki  

 
 
 
 
Wytyczne dotyczące sprzętu: 
 

- Wykonawca dostarczy urządzenia profesjonalne, produkowane przez firmę 
specjalizującą się w odtwarzaczach audio guide; niedopuszczalne jest 
dostarczenie przenośnych odtwarzaczy mp3 lub innych urządzeń 
niedostosowanych do użytku jako audioprzewodnik 

- Wykonawca dostarczy kompatybilne słuchawki nauszne o trwałej konstrukcji 
umożliwiającej regularne czyszczenie i dezynfekcję elementów stykających się 
bezpośrednio z ciałem użytkowników 

- odtwarzacze muszą posiadać intuicyjny wybór nagrań poprzez wybranie numeru 
na panelu dotykowym lub na klawiaturze oraz regulację głośności 

 
 
1.7. Figury postaci z epoki 
Detale każdej figury (głowy, dłonie, wszystkie inne części ciała widoczne spod ubrania) 
zostaną wykonane technikami rzeźbiarskimi w materiale wiernie odwzorowującym ciało 
ludzkie. Włosy, oczy oraz opcjonalnie zęby (jeśli widoczne) zostaną wykonane z 
profesjonalnych materiałów protetycznych i implantowane w sposób gwarantujący 
realizm. Korpus i kończyny manekina niewidoczne spod elementów ubrania należy 
wykonać z dowolnego tworzywa syntetycznego spełniającego normy wymagane w 
pomieszczeniach zamkniętych, gwarantującego stabilność i trwałość przy jednoczesnym 
zachowaniu pełnego realizmu kształtu i proporcji sylwetki. Posadowienie manekina winno 
być niewidoczne, ale gwarantować pełną stabilność układu postaci oraz nie wywrotność 
figury. Odzież każdego manekina zostanie wykonana z tkanin i materiałów 
autentycznych (dopuszczalne jest wykorzystanie zamienników przemysłowych pod 
warunkiem zgodności barwy i tekstury), krój oraz barwy strojów należy zaczerpnąć ze 
źródeł archeologicznych oraz ikonograficznych posiłkując się doświadczeniem 
profesjonalnych odtwórców historycznych zajmujących się wykonywaniem replik odzieży 
historycznej. Imitacje dopuszczalne są jedynie w przypadku drogich kamieni (zastosować 
syntetyczne imitacje lub tańsze zamienniki o podobnych właściwościach wizualnych) oraz 
kruszców (regalia oraz biżuterię wykonać z brązu lub mosiądzu, a następnie w razie 
konieczności złocić lub srebrzyć galwanicznie). Przed dostarczeniem manekinów 
Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym wygląd każdej z postaci i przedstawi jej 
szczegółowy szkic koncepcyjny wraz ze specyfikacją materiałową do akceptacji. 
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Referencja do manekinów w kontekście realizmu twarzy - tworzywo silikonowe: 

 
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-wladcy-z-silikonu-stana-na-kopcu-kosciusz
ki,468472,art,t,id,tm.html 
http://visionperfekt.pl/files/5-0.jpg  
 
 
1.8. Rekonstrukcje manuskryptów z epoki 
 
Faksymile oryginalnych rycin zaczerpniętych ze znanych manuskryptów. Celem 
prezentacji jest przybliżenie odbiorcy sztuki średniowiecznej iluminacji. 
 
Zakłada się dokonanie na etapie projektowym finalnego doboru rycin. Ze względów na 
ekonomię użytkowania (rekonstrukcje udostępnione zwiedzającym) , proponuje się 
wykorzystania jako nośnika faksymile tworzywa sztucznego, optycznie imitującego 
fakturę papieru lub pergaminu np. papier typu “tyvek”. 
 

 

 
https://www.europapier-online.pl/cache/miniaturki/upload/1000x1000/tyvek_9_www.jp
g 
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1.9. Elementy scenograficzne 
 
Zakłada się wprowadzenia elementów aranżacji scenograficznej do jednego 
pomieszczenia (spiżarnia w piwnicy zamkowej),  gdzie stanowić będzie istotne 
uzupełnienie prezentowanej treści.  
Spiżarnię zaaranżować jako miejsce urządzone z dbałością i wiedzą, często odwiedzane 
przez służbę zamkową - w spiżarni pojemniki ustawione z dbałością o miejsce, starannie, 
według określonej zasady; w spiżarni jest czysto i schludnie. 
 
Ze względów higienicznych wszystkie produkty spożywcze oraz zwierzęta przedstawione 
zostaną jako wierne imitacje wykonane technikami scenograficznymi. 
 
Elementy drewniane - półki, podesty, słupy itp. wykonane z drewna, noszą ślady ręcznej 
obróbki (ślady struga, dłuta i ośnika) zgodnie z zasadami ciesiołki średniowiecznej; 
ściany pokryte tynkiem oraz pobielone wapnem. W przypadku ryzyka niekorzystnego 
wpływu warunków panujących w pomieszczeniu, rozważyć wykonanie imitacji 
przedmiotów drewnianych technikami scenograficznymi. 
 
Całość aranżacji znajduje się na podeście scenograficznym lub jest odgrodzona przy 
pomocy balustrady spójnej estetycznie z elementami zabudowy spiżarni 
 
 
1.10. Obrazy w ramach  
 
Zakłada się osadzenie na ścianach w wybranych salach obrazów zawierających faksymile 
lub ilustracje oryginalnych rycin z epoki. 
 
W celu ujednolicenia formatu sugeruje się zastosowanie paspartu. 
 
Ramy zostaną zaprojektowane i wykonane z naturalnych materiałów, wg estetyki ramy 
gotyckiej lub renesansowej, na podstawie dostępnych referencji ikonograficznych. 
 
2. Założenia do oświetlenia i nagłośnienia ekspozycji 
 
Zakłada się subtelne oświetlenie białym światłem led: 

- gabloty z własnym , wewnętrznym systemem oświetlenia 
- makiety z własnym wewnętrznym systemem oświetlenia 
- oświetlenie uzupełniające sal - oprawy sufitowe 
- dodatkowe doświetlanie elementów scenografii 

 
Zakłada się bez dźwiękową strefę wewnątrz sal ekspozycyjnych - cała ścieżka dźwiękowa 
powinna być dostępna za pośrednictwem audioguide. 
 
Wyjątek stanowi piwnica, przewidziana jako przestrzeń interaktywnej projekcji 
wzbogaconej systemem dźwięku przestrzennego 5.1. 
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3. Założenie do programu edukacyjnego - identyfikacja celów edukacyjnych, 
dobór rozwiązań i zakresów merytorycznych służących realizacji celów 
edukacyjnych 
 
Główne cele edukacyjne ekspozycji są zbieżne z głównymi zakresami merytorycznymi 
ekspozycji: 

- prezentacja historii Miasta i Zamku jako miasta i zamku królewskiego, trwale 
wpisanego w życiorysy królów panujących w ramach czasowych ekspozycji 
(dojrzałe średniowiecze oraz wczesna nowożytność) 

- prezentacja historii Miasta i Zamku w odniesieniu do innych analogicznych siedzib 
królewskich z terenu Polski i Europy - zamek szydłowski jako typowy zamek 
królewski analogiczny do innych tego typu rezydencji 

- prezentacja siedzib królewskich i książęcych z terenu dzisiejszej i historycznej 
Polski 

- prezentacja siedzib królewskich i książęcych z terenu Europy 
 
Cele poboczne: 

- prezentacja realiów kultury materialnej prezentowanych epok 
- prezentacja historii Szydłowa w aspekcie humanistycznym - ukazanej przez 

pryzmat nie tylko wielkiej polityki związanej z obecnością i działalnością królów, 
ale również z perspektywy zwykłych mieszkańców Szydłowa, znanych z 
przekazów źródłowych 

- prawidłowe osadzenie dziejów Miasta na osi czasu oraz w przestrzeni - na mapie 
historycznej Polski 

- prezentacja struktury i znaczenia zamku  jako reprezentacyjnej budowli obronnej, 
w tym: lokalizacja (ukształtowanie terenu, odległość od granic, przebieg szlaków 
komunikacyjnych, dostępność zasobów); architektura  funkcjonalna i obronna; 
cele założenia twierdzy, zasięg, zakresy kontroli nad okolicą; miastotwórczy 
charakter 

 
Cele edukacyjne realizowane będą w sposób wielopłaszczyznowy, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych narzędzi prezentacyjnych, gwarantujący wielokanałowy atrakcyjny 
przekaz utrwalający treści.  Przekaz merytoryczny uzupełniony zostanie przekazem 
wrażeniowym poprzez wpisanie ekspozycji w przestrzeń Skarbczyka na zamku 
szydłowskim, połączone z wykorzystaniem rozwiązań multimedialnych (filmy z 
dźwiękiem przestrzennym) oraz scenograficznych (manekiny postaci historycznych). 
 
Dobór zakresów merytorycznych: 

- opracowanie danych źródłowych z kalendarium dziejów Szydłowa w dokumencie 
Opracowanie kalendarium zawartego w “Studium historyczno- 
konserwatorskim”autorstwa Stanislawa Kołodziejskiego - wybór kategorii 
tematycznych do scenariusza ekspozycji w Skarbczyku  stanowiącym załącznik do 
niniejszego opracowania - podstawa narracji w częśći ekspozycji poświęconej 
historii Szydłowa 

- plany, ryciny i fotografie rezydencji książęcych i królewskich - jako wytyczne do 
stworzenia makiet i infografik 

- zabytki kartograficzne - historyczne mapy Polski i Europy 
- ikonografia - źródło danych nt. kultury materialnej i duchowej 
- znaleziska archeologiczne i ich repliki - ilustracja narracji dotyczącej historii 

Szydłowa 
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Precyzyjny dobór zakresów merytorycznych zawarty został w omówieniu poszczególnych 
rozwiązań ekspozycyjnych w dalszej części niniejszego opracowania. 
 
 
4. Wytyczenie ścieżek zwiedzania 
 
Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego, na ekspozycji wytyczone 
zostaną dwie ścieżki zwiedzania, dostosowujące przekaz z jednej strony do możliwości 
odbioru zarówno przez widza młodego, jak i dla “osób zwiedzających muzeum w 
kategoriach rozrywki”, z drugiej zaś strony - “dla osób merytorycznie przygotowanych do 
odbioru pogłębionych treści i nastawionych na ich percepcję (młodzieży, studentów i 
dorosłych związanych z edukacją humanistyczną, a także osób przyzwyczajonych do 
tradycyjnego muzealnictwa: np. emerytów)” (cytaty pochodzą od Zamawiającego). 
 
Na potrzeby niniejszego opracowania proponuje się następujące nazewnictwo podziału: 
ścieżka A - treść lekka 
ścieżka B - treść pełna 
 
Ścieżki zwiedzania wytyczone zostaną przy pomocy następujących środków: 

- wydzielenie osobnych treści na panelach graficznych - dostosowujących zakres i 
język przekazu: 

 
Ścieżka A - teksty skrócone z uproszczoną frazeologią; proste quizy jednokrotnego  

wyboru z ukrytą odpowiedzią; ciekawostki “czy wiesz, że”. 
 

Ścieżka B - pełna treść merytoryczna, język fachowy. 
 

- identyfikacja treści na panelach graficznych przy pomocy adekwatnych ikon oraz 
dostosowanego layoutu: 
Ścieżka A - ikona z “uśmiechniętą twarzą dziecka” (według zaleceń 
Zamawiającego);  
elementy ścieżki A posiadają layout nadal spójny z systemem identyfikacji 
wizualnej,  
jednak pozbawiony cech typowych dla przekazu pełnego w ścieżce B  
Ścieżka B - ikona z “twarzą dorosłego w okularach” (według zaleceń  
Zamawiającego); layout stonowany, regularny, dostosowany do możliwości 
percepcji wymagań widza dojrzałego 
 

- udostępnienie dwóch osobnych nagrań w audio przewodnikach: 
Ścieżka A - format słuchowiska, z dostosowaną treścią nagrania lektorskiego,  
wzbogaconą o fragmenty muzyczne nagrane z wykorzystaniem instrumentów z 
epoki  
oraz stosowne efekty dźwiękowe 
Ścieżka B - format nagrania lektorskiego z tekstem pełnym. 

 

Podziałowi na ścieżki nie podlegają elementy mające z założenia charakter otwarty  

i intuicyjny: 

- aplikacje interaktywne, które będą łatwo dostępne dla obydwu wyszczególnionych grup           

zwiedzających 
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- filmy stanowiące treść projekcji  

- makiety 

- manekiny 

 

5. Ogólne wytyczne ilościowe, jakościowe i funkcjonalne dla aranżacji 
ekspozycji. Szczegółowy wykaz stanowisk ekspozycyjnych. 
 
 
5.1 Lokalizacja: przyziemie. Sala - Dzieje Szydłowa.  
Elementy ekspozycji: 
 
5.1.1. Gablota (pradzieje)  
 
Zawartość gabloty: 
 
Epoka kamienna 
wiórek krzemienny, około 4000-2000 lat p. n.e., zamek w Szydłowie [nr inw. 847/2015];  

 
obiekt eksponowany na dedykowanym transparentnym ekspozytorze; tło stanowi 
małoformatowa diorama lub malowidło 3D obrazujące człowieka łupiącego bułę 
krzemienną na te obozowiska LUB schemat podziału buły krzemiennej na elementy do 
wykorzystania w różnych celach. 
 

 
http://www.wachock.pl/galeria/WYDARZENIA%202013/PIKNIK%20ARCHEOLOGICZNY%
20RYDNO/slides/20130518_plener_z_dzikusami_rydno_024.jpg  
 
kultura grobów kloszowych  
jedno lub dwa naczynia na tle małoformatowego malowidła 3D obrazującego pochówek z 
wykorzystaniem eksponowanych naczyń (np. rekonstrukcja grobu in situ, w tle 
dopalający się stos, per analogiam dodane elementy stroju i wyposażenia itp znane z 
innych badań nad kulturą grobów kloszowych 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Rekonstruktionsversuch_b
astarnischer_Trachten_(eine_Gruppe_aus_Pomoranischer_Kultur)_von_dem_Aussere_Ka
rpatensenke_und_Westbeskiden,_2_bis_3_Jh._PR_DSC_1317.JPG/440px-Rekonstruktion
sversuch_bastarnischer_Trachten_(eine_Gruppe_aus_Pomoranischer_Kultur)_von_dem_
Aussere_Karpatensenke_und_Westbeskiden,_2_bis_3_Jh._PR_DSC_1317.JPG  
ilustracja poglądowa przedstawia wcześniejszy wariant kultury pomorskiej 

 
obiekty do wyboru ze zbioru: 
 
naczynie jajowate chropowacone – urna (?), kultura grobów kloszowych (?),  
średnica do około 22 cm, wysokość 31 cm, cmentarzysko w Ruszczy koło Połańca  
 
do potencjalnej rekonstrukcji [nr inw. A12]  
 
duże naczynie kloszowe, kultura grobów kloszowych, średnica 43 cm, wysokość  
zachowana około 35 cm, cmentarzysko w Ruszczy koło Połańca - do potencjalnej  
rekonstrukcji (rekonstruowana wysokość około 50 cm) [nr inw. A13]; 
 
naczynie dwustożkowate– urna, kultura grobów kloszowych (?), Ruszcza koło  
Połańca (?), średnica 29 cm, zachowana wysokość 23 cm, nieco poniżej załomu  
brzuśca ornament ze zdwojonych przerywanych kresek poziomych, stan nieomal  
kompletny, brak cylindrycznego wylewu [nr inw. A16]; 
 
naczynie dwustożkowate – urna (?), kultura grobów kloszowych (?), średnica do  
20 cm, wysokość 19,5 cm, cmentarzysko w Ruszczy koło Połańca, stan 
kompletny,  
nieznacznie zniszczony wylew [nr inw. A18]  

 
grafika na bocznym panelu gabloty 
 
grafika na bocznym panelu zawiera informacje o osadnictwie na terenie Szydłowa i 
najbliższych okolic w dwóch przedziałach czasowych: 4000-2000 lat p. n.e  (epoka 
kamienna) oraz Halstad D (~500-400 lat p.n.e.- kultura grobów kloszowych) -  dla 
obydwu okresów: 
 

- rozmieszczenie osadnictwa na podstawie źródeł archeologicznych dla obydwu 
okresów 

- rekonstrukcja domniemanego wyglądu wzniesienia obecnie zajmowanego przez 
Szydłów wraz z elementami zabudowy mieszkalnej i obronnej wykonana przez 
artystę-ilustratora lub artystę 3D 
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- rekonstrukcja wyglądu pary domniemanych “Szydłowian” przy codziennych 
zajęciach 

- zwięzły komentarz słowny uzwględniający wymogi stawiane przed ścieżkami 
zwiedzania 

 
 
5.1.2. Gablota (pradzieje, wczesne średniowiecze) 
 
Zawartość gabloty: 
kultura przeworska 
eksponowane są oba obiekty z poniższego spisu na tle małoformatowej dioramy lub 
malowidła 3D ze sceną przedstawiającą przedstawicieli kultury przeworskiej  
 

naczynie jajowate – urna, zdobione plastycznymi listwami - kultura przeworska  
Ruszcza koło Połańca, zachowana kompletnie: średnica około 21 cm, wysokość  
27 cm, wewnątrz spopielone ludzkie kości [nr inw. A10]; 
 
grot oszczepu, kultura przeworska (?), długość 39,5 cm, szer. do 4 cm [nr inw. 
72?) 

 

  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/026_Rekonstruktionsversuch_wa
ndalicher_Trachten_von_dem_%C3%84u%C3%9Fere_Karpatensenken_und_Westbeskid
en%2C_2_bis_3_Jh._PR_DSC_1315_przeworsk.JPG  
 
wczesne średniowiecze 
 
wyeksponowany jest: 
 

niewielki garnek wczesnośredniowieczny w pełni obtaczany (około XII w.) pokryty 
dookolnymi żłobkami i ukośnymi nacięciami na największej wydętości brzuśca, na 
dnie znak garncarski – krzyż grecki z poprzeczkami, znalezisko przypadkowe – 
Wola Żyzna k. Szydłowa, wys. około 12,5 cm, średnica 11,2 cm, stan kompletny 
[nr inw. A20];  
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tło stanowi małoformatowa diorama lub malowidło 3D ze sceną przygotowania posiłku w 
gospodarstwie wczesnośredniowiecznym 

 
 

źródła: fotografie własna;  
nasze pokazy wczesnośredniowiecznej kuchni książęcej na zlecenia Muzeum Narodowego 
Rolnictwa w Szreniawie, Szreniawia, kwiecień 2016 oraz  Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu, Kalisz Zawodzie, maj 2016 
 
grafika na bocznym panelu gabloty 
grafika na bocznym panelu zawiera informacje o osadnictwie na terenie Szydłowa i 
najbliższych okolic w dwóch przedziałach czasowych: między III a V w. n.e. (kultura 
przeworska) oraz w okresie wczesnego średniowiecza w ramach IX-XII wieku n.e. oraz o 
roli jaką ta okolica potencjalnie odgrywała w ówczesnych strukturach plemiennych oraz 
(proto-)państwowych -  dla obydwu okresów: 
 

- rozmieszczenie osadnictwa na podstawie źródeł archeologicznych dla obydwu  
- rekonstrukcja domniemanego wyglądu wzniesienia obecnie zajmowanego przez 

Szydłów wraz z elementami zabudowy mieszkalnej i obronnej wykonana przez 
artystę-ilustratora lub artystę 3D 

- rekonstrukcja wyglądu pary domniemanych “Szydłowian” przy codziennych 
zajęciach 

- zwięzły komentarz słowny uwzględniający wymogi stawiane przed ścieżkami 
zwiedzania 

 
 
5.1.3. Gablota  (późna nowożytność) 
 
Zawartość gabloty: 
kule armatnie osadzone są w dedykowanych ekspozytorach wykonanych z 
transparentnych imitujących przekrój lufy armatniej umieszczonej w pionie, w tej samej 
pozycji eksponowane jest działko - tło stanowi małoformatowe malowidło 3D 
prezentujące stanowisko artyleryjskie z XIX wieku - kadr malowidła pokazuje fajki w 
ustach u niektórych artylerzystów  
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Przykładowa scena artyleryjska: 

 
http://www.modelmania.com.pl/images/italeri/6018.jpg  

 
 

działko, długość całkowita 89 cm, kaliber 48 mm (stan idealny, do osadzenia w 
lawecie); 

kula armatnia żelazna z 1831 r. (?), kaliber 17 cm [inw: Częstochowa], stan 
idealny 

kula armatnia żelazna, 1863 r. (?) – bitwa pod Małogoszczą (24.02.1863 r.), 
kaliber 79 mm, [nr inw. brak], stan idealny; 

kula armatnia żelazna, XIX w., kaliber 79 mm [nr inw. brak], stan idealny; 

kula armatnia żelazna, XIX w., kaliber 65 mm [nr inw. brak], stan idealny; 

kula armatnia żelazna, XIX w., kaliber 59 mm [nr inw. brak], stan idealny; 

kula armatnia żelazna burząca, XIX w. (?), kaliber 95 mm [nr inw. brak], stan 
idealny; 

 
Grafika na bocznym panelu gabloty 
 
grafika na bocznym panelu zawiera informacje infograficzne o: 

- działaniach zbrojnych ery nowożytnej, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio 
Szydłowa, włącznie z udziałem Szydłowian w czynie zbrojnym 

- związku artylerii z kształtem i układem murów obronnych, w tym szydłowskich 
- zwięzły komentarz słowny uzwględniający wymogi stawiane przed ścieżkami 

zwiedzania 
- dodatkowo, legenda z objaśnieniem pochodzenia i specyfiki eksponowanych kul 
- wyjaśnienie znaczenia I bitwy pod Małogoszczem oraz powodu dla którego kula z 

tej bitwy eksponowana jest w Zamku 
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5.1.4. Gablota (późna nowożytność) 
Zawartość gabloty; grafiki lub mini dioramy wewnątrz gabloty 
 
ekspozycja zbioru fajek; 
dedykowane transparentne ekspozytory do fajek wykonane  tak, że imitują brakujące 
elementy fajek; tło może stanowić małoformatowe malowidło 3D obrazujące studium 
fajczarza; 
 
Przykładowe studium fajczarza: 

 
http://i.imged.pl/mezczyzna-zapalajacy-fajke-olej-xix-wiek-super.jpg  

 
 
 
Grafika na bocznym panelu gabloty 
 
grafika na bocznym panelu zawiera informacje infograficzne o: 

- tradycji fajczarskiej w okresie wczesnej nowożytności 
- pochodzeniu tytoniu (szlaki handlowe), prawie handlowym związanym z handlem 

tytoniem i sposobach na jego obróbkę i przechowywanie 
- schemat konstrukcji i działania fajki z cybuchem glinianym 
- działaniach zbrojnych ery późno-nowożytnej, dotyczących pośrednio lub 

bezpośrednio Szydłowa, włącznie z udziałem Szydłowian w czynie zbrojnym 
- związku artylerii z kształtem i układem murów obronnych, w tym szydłowskich 
- zwięzły komentarz słowny uwzględniający wymogi stawiane przed ścieżkami 

zwiedzania 
- dodatkowo, legenda z objaśnieniem pochodzenia i specyfiki eksponowanych kul 
- wyjaśnienie znaczenia I bitwy pod Małogoszczem oraz powodu dla którego kula z 

tej bitwy eksponowana jest w Zamku. 
 
5.1.5. Mini gabloty do ekspozycji numizmatów. 
 
monety powinny być osadzone w obrotowych panelach umożliwiających oglądanie 
awersów i rewersów monet, lub poprzez wprowadzenie wewnętrznych powierzchni 
lustrzanych, lub inne rozwiązanie projektowe umożliwiające widoczność dwustronną 
monety. 
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Monety do zaprezentowania:  

szeląg koronny Augusta III Wettyna (1733-1763), rejon Szydłowa: 2 
egzemplarze; 

grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) - emisja 1766 r., rejon 
Szydłowa 2 egzemplarze; 

trojak Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) – emisja 1766 r., rejon 
Szydłowa: 1 egzemplarz; 

1 złoty Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) – emisja 1766 r., rejon 
Szydłowa: 1 egzemplarz 

szelągi (prawdopodobnie Stanisława Augusta Poniatowskiego), rejon Szydłowa: 3 
egzemplarze 

 grosz pruski Fryderyka Wilhelma II (1786-1797), rejon Szydłowa: 1 egzemplarz; 

kreutzer austriacki Franciszka II Habsburga (1804-1835), rejon Szydłowa: 2 
egzemplarze; 

1 grosz: Królestwo Polskie, emisja 1839 r., rejon Szydłowa: 1 egzemplarz; 

3 grosze Księstwo Warszawskie (1811), rejon Szydłowa: 1 egzemplarz; 

1 grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego, emisja 1767 r.: 3 egzemplarze [nr 
inw. 86/2014, 
706/2015; niezinwentaryzowane – wyk. 38/2016, w-wa 3]; 

1 szeląg Stanisława Augusta Poniatowskiego, emisja 1768 r.: 1 egzemplarz 
[przed 
inwentaryzacją: wykop 39/2016, w-wa 5a]; 

1 grosz Księstwo Warszawskie, emisja 1811 r.: 2 egzemplarze [nr inw. 88/2014; 
przed inwentaryzacją: wyk. 38/2016, w-wa 2]; 
 
Panel graficzny zawiera: istotne informacje na temat numizmatyki (strony 
monet awers rewers, i elementy bite na ich polu, otoku i rancie - wyobrażenia 
figuralne i tzw. legenda) 
 

- wybranych prezentowanych numizmatów (ich powiększenia, wskazania 
istotnych motywów)  

- szczegółową legendę do ekspozycji (spis monet z numeracją) 
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5.1.6. Pion multimedialny. Powierzchnie graficzne. 
 
Projekt grafiki na powierzchnie pionu multimedialnego wykorzysta motywy ornamentyki 
zaczerpnięte z fresków odkrytych w kościołach w  Szydłowie i Sandomierzu. Całość 
zostanie oddana obróbce graficznej w celu uzyskanie jednolitej estetycznie kompozycji 
spójnej dla całej powierzchni. Sugerowana jest monochromatyczność całości grafiki na 
tym obszarze. 
 

 
 

 
 

 
http://s2.flog.pl/media/foto/4770098_kosciol-pw-wszystkich-swietych-w-szydlowie.jpg 
http://panoramy.zbooy.pl/360/foto/big/20080615-151906-5261-raw5d.jpg 
http://wf2.xcdn.pl/files/11/04/06/090193_SANDOMIERZ300311_HP40_53.jpg 
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5.1.7. Pion multimedialny. Aplikacja interaktywna na monitorze dotykowym.  
 
Temat aplikacji  “Dzieje Szydłowa” 
Cel aplikacji i dobór treści: 
 
Celem aplikacji jest zaprezentowanie wybranych epizodów z historii miasta mających 
znaczenie dla następującego zakresu tematycznego, zgodnie z otrzymanym zaleceniem, 
“w dynamicznym ujęciu chronologicznym”:  

 
królewskość - miejskość - ludzie - wydarzenia kluczowe 

 
Królowie - związek poszczególnych władców z Miastem: pobyty, decyzje, 
przywileje i zarządzenia, działalność, fundacje 
 
Miejsca - zamek, kościoły, infrastruktura miejska (rynek, mury, zabudowa, place, 
wodociągi), młyny, karczmy, browary i gorzelnie, pola, łąki, rzeki, topografia 
miasta 
 
Cechy rzemieślnicze - dyscypliny rzemiosła, działalność cechowa w tym cechy a 
kościół, rozporządzenia i przywileje 
 
Ludzie - urzędnicy, zwykli szydłowianie, znaczni szydłowianie, mniejszość 
żydowska, spisy ludności i populacja Szydłowa, w tym uczeni i starostowie z 
Szydłowa 
 
Klęski - pożary, zarazy, zniszczenia wojenne, zdarzenia naturalne 
 

Prezentacja wydarzeń winna umieścić je w kontekście czasowym z łatwością ukazującym 
widzowi upływ i perspektywę czasu oraz wykazywać wzajemne powiązania 
poszczególnych zagadnień. 
 
Szczegółowy wyciąg wydarzeń z kalendarium zawartego w “Studium 
historyczno-konserwatorskim” autorstwa Stanisława Kołodziejskiego znajduje się w 
osobnym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania pt. 
Opracowanie kalendarium zawartego w “Studium historyczno- 
konserwatorskim”autorstwa Stanislawa Kołodziejskiego - wybór kategorii tematycznych 
do scenariusza ekspozycji w Skarbczyku .  
 
Zalecane jest dokonanie na etapie wykonawczym dalszej selekcji treści zawartych w 
Opracowaniu...  mającej na celu wybór postaci oraz wydarzeń najistotniejszych z punktu 
widzenia Zamawiającego, tak by natłok treści nie powodował dysonansu poznawczego u 
widza. Drugim kryterium, kluczowym dla czytelności aplikacji oraz spełnienia stawianych 
przed nią celów, jest wykazanie istniejących powiązań pomiędzy wydarzeniem z jednej 
kategorii tematycznej a innym wydarzeniem z innej, (np.: przywilej wydany przez króla 
stymuluje działalność danej grupy ludności , przykładowo - cechu, lub królewska 
fundacja zmienia charakter oraz infrastrukturę miasta). 
 
Podejście do prezentacji treści. 
Nośnikiem udostępniającym aplikację będzie ekran dotykowy o przekątnej 55”, 
optymalnie w orientacji pionowej. 
Całość prezentacji należy rozumieć jako długą “wstęgę” z osią czasu, na której 
umieszczona jest sieć epizodów umieszczonych zgodnie z datą, gdy miały miejsce, 
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analogicznie do sposobu w jaki przewija się zwój żydowskiej Tory lub skonstruowany 
został tzw. “rulon polski” (“rolka sztokholmska”).  
Wydarzenia są węzłami sieci, tworzonej przez powiązania: 

- wydarzeń z jednej grupy tematycznej w ciągłości chronologicznej 
- wydarzeń z różnych grup tematycznych w związku znaczeniowym lub logicznym 

Wstęgę z siecią wydarzeń widz przesuwa po ekranie, każde wydarzenie (węzeł sieci) 
przedstawione jest w zwięzłej formie infograficznej; każde wydarzenie jest punktem 
aktywnym - po dotknięciu rozwija się jako węzeł tzw. mindmapy (patrz ilustracja); o 
zapoznaniu się z treścią węzła (wydarzenia), użytkownik może przejść do wydarzenia 
powiązanego lub powrócić do przeglądania widoku głównego z osią z osią czasu i siecią 
wydarzeń. 

 
Wyobrażenie idei prezentacji treści w aplikacji  
Całość wyselekcjonowanych epizodów podzielona jest na grupy tematyczne i 
zaaranżowana w sieć zgodnie z osią czasu na “wstedze”; użytkownik może przesuwać 
całość ”wstęgi” razem z osią czasu; niniejsze opracowanie nie stanowi wytycznych d 
layoutu i nie jest projektem graficznym aplikacji 
źródło: opracowanie własne 

 
Kolejne odsłony ekranów aplikacji; użytkownik wybiera dany punkt aktywny 
(wydarzenie) - wydarzenie rozwija się i wyświetlane są dodatkowe informacje jego 
dotyczące, oraz opcjonalnie inne wydarzenie z nim powiązane; oś czasu pozostaje 
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widoczna cały czas; niniejsze opracowanie nie stanowi wytycznych do layoutu i nie jest 
projektem graficznym aplikacji 
źródło: opracowanie własne 
 
 
5.1.8. Figury (manekiny) postaci z epoki. 
 
Ze względu na uwarunkowania przestrzenne, sugeruje się zestawienie figur poniższych w 
pary, w ramach których zachodzi interakcja (np. rozmowa). Merytorycznie wydaje się 
zasadne zestawienie Kasztelana z osobą Zawiszy Czarnego, oraz Biskupa z Wójtem. 
 

a. Możnowładca (kasztelan krakowski Krzysztof Szydłowiecki). 
 

 
http://www.kolegiataopatow.sandomierz.opoka.org.pl/szydlow.htm 
 
 

b. Biskup  kardynał Zbigniew Oleśnicki 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Ole%C5%9Bnicki_(kardyna%C5%82) 
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c. Rycerz Zawisza Czarny 
 
 
 

 
 
http://altao.pl/artykuly/zawisza-czarny-wzor-najlepszych-cnot-rycerskich.htm#prettyPho
to 
 
 
d. Mieszczanin - Wójt średniowiecznego Szydłowa 
 

 
 
http://2.bp.blogspot.com/-UMG9AMIw5tA/T2RHZlDTZFI/AAAAAAAABms/VlgluUpNnNE/s1
600/PLATE21BX.jpg 
 
 
5.1.9. Aplikacja interaktywna wyświetlana na wolnostojącym ekranie 
dotykowym. 
 
Temat aplikacji - “Tworzymy historię”. 
 
Aplikacja zawiera: 
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- interaktywny kreator umożliwiający wygenerowanie imiennego certyfikatu 
honorowego obywatelstwa miasta Szydłowa 

- aparat fotograficzny z podglądem kadru przed wykonaniem fotografii 
- funkcję poczty elektronicznej, z funkcją automatycznej wysyłki emaila na adres 

zwiedzającego wpisany w kreatorze.  
- wariant elektronicznej księgi gości a’la tablica na portalu społecznościowym - 

zwiedzający zamieszczają swoje zdjęcie i zwięzły wpis o ograniczonej liczbie 
znaków - zapisane wpisy są moderowane przed zamieszczeniem, warunkiem 
zapisania wpisu jest podanie ważnego adresu email i akceptacja regulaminu. 

 

 
źródło: własne; certyfikat wystawiany przez islandzkiego artystę Haukura Halldórssona 
odwiedzającym jego pracownię, w formie spersonalizowanego horoskopu runicznego 
 
5.2.  Lokalizacja: przyziemie. Sala: Rezydencje królewskie w Polsce 
 
Elementy ekspozycji: 
 
5.2.1. Gablota (późne średniowiecze i wczesna nowożytność) 
5.2.2. Gablota (późne średniowiecze i wczesna nowożytność) 
 
Dzieje objęte cezurą wystawy. 
 
późny okres średniowieczny XIV-XV w. 
wczesna i dojrzała nowożytność XVI-XVII w. 
 
Kluczem jest wybór wydarzeń z historii Miasta i Zamku z dokumentu Opracowanie 
kalendarium zawartego w “Studium historyczno- konserwatorskim”autorstwa Stanisława 
Kołodziejskiego - wybór kategorii tematycznych do scenariusza ekspozycji w Skarbczyku 
stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania; wyboru wydarzeń jako kanwy 
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narracji należy dokonać w porozumieniu z Zamawiającym na etapie 
projektowo-wykonawczym 
 
 
Selekcja wydarzeń do stworzenia narracji ekspozycji, zalecane podejście do : 
 

- działania wykonane do tej pory przez Wykonawcę przy tworzeniu Opracowania 
kalendarium... : 

 
etap 1 - skategoryzowanie tematyczne według określonych kategorii, przy zachowaniu 
chronologii według  tagów zastosowanych do selekcjonowania wydarzeń z historii Miasta: 
przywilej; urząd; król; zamek; klęska; danina; wojna; administracja; ludzie; gospodarka 
etap 2 - wybór tagów i wydarzeń spełniających zalecenie przekazane przez 
Zamawiającego w zakresie “miejsca - ludzie - rzeczy” 
 

- działania do wykonania na etapie projektowo-wykonawczym 
etap 3 - ustalenie kryteriów i selekcja kluczowych wydarzeń z Opracowania 
kalendarium...  
 
Selekcja  obiektów do poszczególnych gablot, ilustrujących wydarzenia 
wybrane w etapie 3 
 
etap 4 - selekcja obiektów dopasowanych do wydarzeń wyselekcjonowanych na etapie 3 
 
etap 5 - podział na gabloty według klucza: 
 
GABLOTA 5.2.1 - obiekty związane z Zamkiem 
GABLOTA 5.2.2 - obiekty związane z Miastem, niezwiązane z Zamkiem 
 
obiekty dobrane zostaną  z następującego zbioru: 
 

późny okres średniowieczny 
XIV-XV w. 

kafel naczyniowy garnkowy (XV w.) z gliny żelazistej, średnica dna 73 mm, 
zachowana wysokość – 10,6 cm, stan zachowania: około 1/3 pierwotnej wielkości, 
prawdopodobnie zamek w Szydłowie [nr inw. brak] 

kafel płytowy z wyobrażeniem hybrydy zwierzęcej (?), gotycki (2 poł. XV w.), 
zachowane wymiary: 7,5 x 17,5 cm, prawdopodobnie zamek w Szydłowie [nr inw. 
brak] 

kamienna kula armatnia (XV w.?) kaliber 135 mm, pochodzenie: Szydłów [nr inw. 
66] 

denar Władysława Warneńczyka (1434-1444), rejon Szydłowa: 1 egzemplarz; 

denar Kazimierza IV Jagiellończyka (1447-1492), rejon Szydłowa: 1 egzemplarz; 

denar koronny Jana Olbrachta (1492-1501), rejon Szydłowa: 2 egzemplarze; 

dachówki średniowieczne mnich-mniszka, kon. XIV-pocz. XV w., zamek w 
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Szydłowie: 4 egzemplarze [nr inw. 67/2014, 58/2015]; 

cegły gotyckie - palcówki, kon. XIV – pocz. XV w., zamek w Szydłowie: 2 
egzemplarze [nr inw. 837/2015, 834/2015]; 

cegły gotyckie – palcówki zendrowane, kon. XIV – pocz. XV w., zamek w 
Szydłowie: 2 
egzemplarze [nr inw. 839/2015]; 

fragmenty detali architektonicznych, XVI w., zamek w Szydłowie: 4 egzemplarze 
[przed 
inwentaryzacją: wyk. 39/2016, w-wa 6/6c] 

wybór fragmentów naczyń późnośredniowiecznych (garnki, pokrywki) – około 8 w 
części rekonstruowanych egzemplarzy; 

szydło kościane (lub przekłuwacz), XIV-XV w., zamek w Szydłowie [nr inw. 
825/2015]; 

zgrzebło, 1 poł. XV w., zamek w Szydłowie, do konserwacji [nr inw. 686/2015]; 

denar krakowski Jadwigi Andegaweńskiej, emisja: 1384-1386 r., zamek w 
Szydłowie: 1 egzemplarz [przed inwentaryzacją: wykop 38/2016, w-wa 2]; 

denar Władysława Jagiełły, emisja 1396-1414 r. (?): 1 egzemplarz [nr inw. 
300/2015]; 

denar Jana Olbrachta, 1492-1501: 2 egzemplarze [przed inwentaryzacją: wykop 
38/2016, w- wa 2, wykop 38/2016, w-wa 3/4]; 

plomba towarowa, XV w., zamek w Szydłowie [nr inw. 849/2015] 

 

wczesna i dojrzała nowożytność 
XVI-XVII w. 

 

kafel naczyniowy miskowy (kon. XV - 1 poł. XVI w.) z gliny kaolinitowej z otworem 
czworobocznym, bok otworu: 15 cm, zachowana wysokość - 14,2 cm, 
prawdopodobnie zamek w Szydłowie [nr inw. brak] 

 

szyszak karacenowy zbroi polskiej z XVII w. (pancerny) średnica dzwonu 22,5 cm, 
wysokość 16,5 cm (stan dostateczny) [nr inw. brak]; 

 

napierśnik zbroi husarskiej polskiej z XVII w., wysokość 38 cm, szerokość do 35,5 
cm (stan po gruntownej konserwacji) [nr inw. brak]; 

 

naplecznik zbroi husarskiej polskiej z XVII w., wysokość 36,5 cm, szerokość do 
36,6 cm. (do konserwacji) [nr inw. brak]; 

 

obojczyk zbroi husarskiej polskiej z XVII w., długość 30 cm, szerokość 15,5 cm 
(nałożony na podkładkę pleksi, stan do konserwacji) [nr inw. MuSz 5]; 

 

nakarczek zbroi husarskiej polskiej z XVII w., długość 29,5 cm, szerokość 17,5 cm 
(stan dostateczny) [nr inw. MuSz 6]; 
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karwasze zbroi husarskiej z XVII w. (komplet), długość 32 cm, szerokość do 11 cm 
z ruchomym elementem podpiętym na druty (stan do konserwacji i uzupełnienia) 
[nr inw. MuSz 1/III]; 

 

ramię zbroi husarskiej z XVII w., długość 28,5 cm, szerokość około 25 cm (stan do 
gruntownej konserwacji) oraz dolna folga i fragment jednej z wyższych folg 
drugiego ramienia [nr inw. MuSz 3]; 

 

Fajki - główki fajek ceramicznych (XVII-XIX w.): 16 egzemplarzy 

szeląg gdański Stefana Batorego (1576-1586), rejon Szydłowa: 1 egzemplarz;  

szeląg ryski Gustawa II Adolfa (1594-1632), rejon Szydłowa: 1 egzemplarz;  

szelągi Jana Kazimierza, tzw. boratynki, rejon Szydłowa: 57 egzemplarzy;  

kafel płytowy z motywem roślinnej rozety, schyłek XVI – pocz. XVII w., zamek w 
Szydłowie [nr inw. 109/2014]; 

 

kafel płytowy ze stylizowanym kontynuacyjnym ornamentem roślinnym, schyłek 
XVI – 
pocz. XVII w., zamek w Szydłowie [nr inw. 108/2014]; 

 

kafel płytowy z wyobrażeniem bogini Wenus, XVI w., zamek w Szydłowie [nr inw. 
844/2015]; 

 

kafel płytowy z ornamentem w postaci liścia dębu i centralnej rozety wydzielonej 
wstęgą, 2 poł. XVI w., zamek w Szydłowie [przed inwentaryzacją, wyk. 39/2016, 
w-wa 6/6c]; 

 

zespół kafli płytowych z ornamentem roślinnym, 1 poł. XVII w., zamek w Szydłowie 
– około 30 egzemplarzy do przestrzennej rekonstrukcji pieca [nr inw. 8/2016; 
9/2016; przed inwentaryzacją: wyk. 37/2016, w-wa 5; wyk. 37/2016, w-wa 6a]; 

 

wybór fragmentów naczyń nowożytnych (garnki, kubki, dzbany, talerze, misy, 
patelnie) – około 12 w części rekonstruowanych egzemplarzy; 

 

fragment kieliszka (stopka i podstawa czaszy) i szklanica (partia przydenna), 1 poł. 
XVII w., zamek w Szydłowie [nr inw. 754/2015]; 

 

fragment kieliszka (nodus, dolny fragment czaszy), około 1 poł. XVII w., zamek w 
Szydłowie [przed inwentaryzacją: wyk. 39/2016, w-wa 5]; 

 

fragment butelki (wylew), XVII/XVIII w., zamek w Szydłowie [przed 
inwentaryzacją: wyk. 40/2016, w-wa 5/5a]; 

 

fragmenty szklanicy, XVI w., zamek w Szydłowie (prawdopodobnie do 
rekonstrukcji) 
[przed inwentaryzacją wyk. 38/2016, w-wa 4]; 

 

medalik dewocyjny, XVII w., zamek w Szydłowie, do konserwacji [przed 
inwentaryzacją, wyk. 40/2016, w-wa hałda]; 

 

pierścionek, XVII w., zamek w Szydłowie, do konserwacji [przed inwentaryzacją,  
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wyk. 
37/2016, w-wa 4]; 

pierścionek, XVII w., zamek w Szydłowie, do konserwacji [przed inwentaryzacją, 
wyk. 38/2016, w-wa 3] 

 

podkówki do buta, XVII-XVIII w., zamek w Szydłowie: 3 egzemplarze, do 
konserwacji [nr inw. 10/2016 - 1; przed inwentaryzacją wyk. 40/2016, w-wa 5/5a 
– 2]; 

 

półtorak koronny Zygmunta III Wazy, emisja 1624 r.: 1 egzemplarz [nr inw. 
848/2015]; 

 

szeląg Jana Kazimierza, tzw. boratynka, 2 poł. lat 60. XVII w.: 14 egzemplarzy [nr 
inw. 108/2015, niezinwentaryzowane: w-wa 4 wyk. 37/2016: 1 egz., w-wa 3 wyk. 
38/2016: 2 egz., w-wa 4/5 wyk. 37/2016: 3 egz., w-wa 5 wyk. 39/2016: 2 egz., 
wyk. 40/2016, w-wa 5a: 1 egz., wyk. 40/2016, hałda: 2 egz., wyk. 37/2016, w-wa 
5: 1 egz., wyk. 37/2016, w-wa 6: 1 egz.]; 

 

kółko łącznikowe wędzidła, XVI w., zamek w Szydłowie, do konserwacji [nr inw. 
779/2015]; 
 

 

Tła gablot: 
- zwięzła legenda dotycząca obiektów eksponowanych na danym poziomie gabloty 
- w przypadku obiektu niekompletnego - fotorealistyczna rekonstrukcja wykonana 

przez artystę w technologii 3D; do rekonstrukcji wykorzystany zostanie widok 
oryginału obiektu oraz widoki obiektów analogicznych (zgodnych typologicznie i 
chronologicznie) 

 
źródło: własne; Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu; nasza rekonstrukcja typu 
XVI-wiecznego kielicha na podstawie niekompletnego znaleziska oraz analogii, 
zrealizowana jako wsad graficzny do aplikacji na ekran dotykowy o archeologii Jarosławia 
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Panele graficzne: 
 
gablota 1. 
treść infografik powiąże szydłowski Zamek z osobami królów i książąt (patrz załącznik 
Opracowanie kalendarium... ); dla każdego władcy zawarty zostanie: 

- wizerunek danego władcy; w gestii Zamawiającego pozostaje czy wykorzystany 
zostanie wizerunek znany (pochodzący z ikonografii lub z pocztu autorstwa Jana 
Matejki) lub czy nowy wizerunek zostanie stworzony przez artystę-ilustratora na 
podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego 

- widok Zamku współczesny dla każdego z królów; widok zostanie wykonany przez 
artystę-ilustratora na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego 
w ustalonej konwencji, np.: nawiązanie do szkicu pejzażowego piórkiem, rysunku 
architektonicznego w rzucie aksonometrycznym lub obrazu olejnego) 

- zwięzłą informację tekstową na temat działalności danego władcy w odniesieniu 
do zamku (fundacja, rozbudowa, przywileje itp.) 

 
gablota 2. 
treść infografik nawiązywać będzie do miejskości Szydłowa w zakresie infrastruktury oraz 
norm prawnych stanowiących miasto; osobno przedstawione zostaną: 

- dane dotyczące lokacji oraz praw miejskich (nadanie oraz utrata) 
- elementy infrastruktury miejskiej naniesionych na schematyczny plan: rynek, 

mury, ratusz, sukiennice, studnia, układ zabudowy, kościoły, karczmy; 
opcjonalnie, wzmiankowane w kalendarium łaźnia, postrzygalnia, młyny; w gestii 
Zamawiającego pozostaje czy zostanie przedstawionych kilka etapów rozbudowy 
Miasta czy wybrany zostanie jeden wzorcowy 

- urzędy miejskie (starosta, rada miasta) oraz rola i funkcjonowanie cechów 
rzemieślniczych (włącznie z opieką nad kaplicami w kościołach) 

 
 
5.2.3. Makieta zamku w Szydłowie 
 
 
Makieta człon 1. Rekonstrukcja przestrzenna zamku w okresie świetności. 

 
 
Makieta człon 2. Rekonstrukcja przestrzenna zamku w stanie po przebudowie, lub jako 
obiekt zniszczony pożarem. 
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http://www.zamkipolskie.com/szydlow/szydlow.html. 
 
Panel graficzny i funkcyjny pomiędzy jednym a drugim członem makiety umożliwia 
podświetlenie wybranych sektorów makiety, w celu zobrazowania etapów rozwoju 
zamków w Szydłowie. Przy przyciskach znajdują się krótkie jednozdaniowe podpisy, oraz 
zwięzła instrukcja obsługi. 
 
 
5.2.4. Aplikacja interaktywna na ekranie dotykowym wbudowanym w ścianę 
ekspozycyjną. 
 
Temat aplikacji: Średniowieczna mapa zamków w Polsce - siedziby królów i 
książąt. 
 
Cel aplikacji i dobór treści 
Celem aplikacji jest zaprezentowanie rozmieszczenia na mapie historycznych terytoriów 
Polski siedzib królewskich i książęcych z uwzględnieniem czasu ich wzniesienia świetności 
i upadku. Podstawę dla tej aplikacji stanowi opracowanie rozwiązań pt. „Królowie i 
książęta polscy i ich siedziby”  dostarczone przez Zamawiającego, zatem cele aplikacji są 
zbieżne z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego: “opracowanie elektronicznego 
projektu polegającego na stworzeniu interaktywnej mapy średniowiecznego Królestwa 
Polskiego z rezydencjami monarchów oraz notami biograficznymi dotyczącymi królów i 
książąt” w opracowaniu Tomasza Olszackiego Projekt adaptacji wnętrz tzw. Skarbczyka 
na „Szydłowskie Muzeum Średniowiecznych Rezydencji Królewskich” . Na etapie 
projektowo-wykonawczym należy rozważyć w konsultacji z Zamawiającym dodatkowo 
wykorzystanie treści wskazanych przez Zamawiającego w następujących sekcjach 
wspomnianego opracowania: “cykl dziewięciu tablic edukacyjnych Rezydencje monarsze 
w Królestwie Polskim ” oraz “makiety w skali 1:100 wybranych sześciu zespołów 
rezydencjonalnych w ich średniowiecznej postaci, ilustrujących rozwój architektury 
rezydencjonalnej na terenie Królestwa Polskiego”. 
 
Podejście do prezentacji treści 
Główny widok ekranu aplikacji należy rozumieć jako mapę lokalizacji wszystkich 
wybranych do prezentacji rezydencji, opcjonalnie z podziałem na ich kategorie 
(przykładowo: wczesnośredniowieczne palatium książęce, zamkowa rezydencja książęca, 
zamek królewski), wraz z naniesioną aktywną osią czasu; użytkownik może wyświetlić 
widok lokalizacji wszystkich obiektów, jak i przypisanych do danej epoki wybranej z 
aktywnej osi czasu. Jako mapę należy wykorzystać istniejącą mapę historyczną ziem 
polskich (przykładowo: mapa Polski Wacława Grodeckiego) wraz z naniesionym na nią 
dostosowanym obrysem obecnych granic Polski. Możliwe jest przesuwanie i skalowanie 
tła mapy. Przy powiększeniu mapy przy pomocy mechaniki pinch-to-zoom  na ekranie 
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pojawiają się dodatkowe funkcjonalności: obrys konturowy mapy z aktywnym 
wskazaniem który jej fragment jest eksplorowany oraz aktywne wskaźniki prowadzące 
do innych obiektów znajdujących się poza kadrem ekranu. Po powiększeniu ekranu 
użytkownik może przemieszczać się po mapie przesuwając ją (swipe ), wybierać 
lokalizacje obiektów spoza kadru dotykając aktywnych wskaźników (P’n’C ) jak i użyć 
obrysu konturowego mapy do wyboru nowego obszaru. Wyboru obiektu do eksploracji 
użytkownik dokonuje poprzez dotknięcie punktu aktywnego w jego lokalizacji; wyświetla 
się wtedy w trybie pełnoekranowym zawartość punktu aktywnego, czyli zbiór danych 
dotyczących danego obiektu. Oś czasu pozostaje aktywna dla tych obiektów, które 
pokazywane będą w odsłonach z różnych epok.  Po przejrzeniu treści, użytkownik 
powraca do widoku mapy poprzez zamknięcie okna. 

 
 
Widok główny aplikacji - mapa z zaznaczonymi lokalizacjami rezydencji oraz aktywną 
osią czasu;  
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi wytycznych do layoutu i nie jest projektem graficznym 
aplikacji; obrys dzisiejszych granic Polski dodany został orientacyjnie, wybór zaznaczeń 
(lokalizacje zamków) jest przykładowy 
 
Źródło: opracowanie własne oraz 
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/Kartografia/2.jpg  
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Widok ekranu po przeskalowaniu - mapę stanowiącą tło aplikacji można przesuwać, 
można także wykorzystać pozostałe funkcjonalności - wskaźniki i zarys konturowy oraz 
aktywną oś czasu; wybór punktu aktywnego przez jego dotknięcie;  
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi wytycznych do layoutu i nie jest projektem graficznym 
aplikacji; obrys dzisiejszych granic Polski dodany został orientacyjnie, wybór zaznaczeń 
(lokalizacje zamków) jest przykładowy 
 
Źródło: opracowanie własne oraz 
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/Kartografia/2.jpg  
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Widok ekranu aplikacji po wyborze punktu aktywnego (dotknięciu lokalizacji wybranego 
zamku) - dostępne są widoki obiektu oraz jego opisy; oś czasu pozostaje aktywna i 
możliwe jest przejście do widoku danego obiektu z innej epoki; 
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi wytycznych do layoutu i nie jest projektem graficznym 
aplikacji; fotografie i ryciny dobrane zostały przykładowo 
 
Źródło: opracowanie własne oraz 
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/Kartografia/2.jpg  
 
 
5.2.5. Figury (manekiny postaci z epoki). 
 
Przykładowa sugestia prezentacyjna, nie mająca charakteru obligatoryjnego (finalny 
wygląd figur zostanie określony przez Inwestora na etapie projektowym).  
 

- Figura Władysław Jagiełło (~1352 lub ~1362 - 1434) 
Ponieważ nie jest znana dokładna data urodzin władcy, króla Władysława Jagiełło należy 
przedstawić jako mężczyznę w wieku około 50 lat (w chwili narodzin królewny Jadwigi 
mógł mieć 46 lub 56), o twarzy pociągłej i ostrych wydatnych rysach zdradzających siłę 
charakteru i stanowczość. Wygląd Króla wzorować na dwóch przedstawieniach - obraz z 
Katedry Wawelskiej oraz rzeźba z sarkofagu.  
 
Sugeruje się by figury Króla Władysława i Królowej Anny z Królewną Jadwigą przedstawić 
razem jako rodziców, w układzie następującym: 

- Królowa siedzi z córką (patrz niżej) trzymaną na lewej ręce 
- Król nieco z tyłu i z boku (po prawej stronie Królowej) pochyla się nieznacznie nad 

nimi i spogląda na córkę, wyciągając ku niej rękę; dłoń na ramieniu Królowej lub 
na siedzisku na której siedzi; pochylenie postaci Króla nie może powodować, że 
twarz będzie słabo widoczna 
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- spojrzenia obydwojga skupione na córce 
 
Dobór szat i ozdób zostanie przedstawiony na szkicu koncepcyjnym (patrz wymogi dla 
manekinów) wykonanym przez Wykonawcę, w konsultacji z Zamawiającym. 

 
http://twinn.pl/galerie/718/100_(OM-2)_2.jpg  
http://mm.pwn.pl/ency/jpg/583/1p/d04i0091.jpg  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Jogaila_(W%C5%82adys
%C5%82aw_II).jpg/220px-Jogaila_(W%C5%82adys%C5%82aw_II).jpg  
 

- Figura Królowa z dzieckiem (Anna Cylejska 1381-1416 z córką Jadwigą 
1408-1431) 

Królową należy przedstawić jako 28-letnią kobietę o ładnej aparycji (autorzy nie natrafili 
na informacje na temat deformacji ciała lub szpetoty królowej), z niemowlęciem 
zawiniętym w becik; przedstawienie wzorować na przedstawieniach matek z ikonografii 
średniowiecznej, optymalnie z przełomu XIV i XV wieku; rozważyć przedstawienie 
Królowej Anny Cylejskiej jako matki karmiącej wzorowane na postaciach Madonn. 
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http://stores.renstore.com/history-and-biography/childrens-lives-in-the-middle-ages-an
d-the-renaissance#.WGZ021PhDIU  
http://authorherstorianparent.blogspot.com/2013/09/what-did-babies-wear-in-past-grati
tude.html  
http://vitaminw.co/sites/default/files/styles/large/public/Stillende-Madonna-auf-dem-Thr
on_BMK.jpg?itok=Ijcfn92t  
http://authorherstorianparent.blogspot.com/2012/11/when-breast-wasnt-best-breastfee
ding-in.html  
 
Podobizna Anny Cylejskiej wskazuje na osobę o pełnej, okrągłej twarzy o łagodnych 
rysach, z dużymi oczami i szerokimi łukowatymi brwiami i pełnymi ustami oraz 
wydatnym ale niewielkim podbródkiem; kształt twarzy zdaje się sugerować sylwetkę o 
pełnych kształtach. W gestii Zamawiającego leży ostateczne wskazanie referencji 
dotyczących rysów twarzy Królowej. 
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Dobór szat i ozdób zostanie przedstawiony na szkicu koncepcyjnym (patrz wymogi dla 
manekinów) wykonanym przez Wykonawcę, w konsultacji z Zamawiającym. 
 

 
portret pochodzi z De Jegellonum familia liber II  Ludovicus Decius.  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Annacelje.png/240px-An
nacelje.png  
 
Zamawiający rozważy czy współczesny portret Anny Cylejskiej stanowi adekwatną 
referencję do wykorzystania przy projektowaniu rysów twarzy Królowej 

 
http://images39.fotosik.pl/1761/c9b1f119fb66a7ed.jpg  
 
 
5.3.  Lokalizacja: przyziemie. Sala: Rezydencje królewskie w Polsce projekcja. 
Elementy ekspozycji: 
 
5.3.1. Projekcja filmowa. Film wyświetlany na ścianie w trybie ciągłej projekcji. 
 
Film to około trzyminutowa minutowa prezentacja zawierające dynamiczne zmontowane 
ujęcia widoków zrekonstruowanego w technologii 3D Szydłowskiego zamku z okresu 
świetności. Film powinien stanowić rozwinięcie prezentacji zamku na makiecie w sali 
sąsiedniej. 
 
Film powinien prezentować całość założenia zamkowego, widzianą z lotu ptaka, kamera 
powinna zatrzymywać się na wybranych detalach zabudowy. Zatrzymanie kamery 
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powinno każdorazowo płynnie przechodzić w zoom konkretnego detalu. Całości powinien 
towarzyszyć opis informujący widza w sposób hasłowy o oglądanych scenach. 
Dodatkowo sugeruje się wprowadzenie do opisu elementów zapisów źródłowych, w 
których mowa o budowie zamku. 
 
Referencja poglądowa: 
https://www.youtube.com/watch?v=nm3xSjvA7A8&t=201s  - Film z animacją 
rekonstrukcji 3D architektury świątyni Świętowita w Arkonie. Produkcja własna.  
 
5.3.2. Powierzchnie graficzne wielkoformatowe 
 
Malowidła wykonane techniką tzw. malarstwa 3D lub perspektywicznego. Pozwala na 
uzyskanie efektu trójwymiarowego, bez konieczności używania specjalnych okularów. 
 
Referencja poglądowa: 
http://jakarta.panduanwisata.id/files/2013/12/35-artphoria-2013.jpg  
 
5.3.3. Gablota szklana  
 
Gablota ma charakter uzupełniający w stosunku do projekcji wyświetlanej na ścianie. 
Proponuję się umieszczenie w niej fragmentów elewacji, budulca lub inne detale 
nawiązujące do procesu budowy i architektury zamku prezentowanego w filmie. 
 
5.3.4. Stereokiosk 
 
Stanowisko przeznaczone do oglądanie obrazów 3D wyświetlanych  na wyświetlaczu 
stereoskopowym LCD  bez potrzeby stosowania zewnętrznych okularów. 
 
Służy do prezentacji specjalnie przygotowanych fotografii, lub ilustracji stylizowanych na 
stare fotografie, prezentujących najciekawsze miejsca współczesnego i historycznego 
Szydłowa. 
  
 5.4  Lokalizacja: piętro.Sala - Rezydencje królewskie w Europie 1. 
 
Elementy ekspozycji: 
 
5.4.1. Makieta architektoniczna - Cesarski zespół palatalny w Akwizgranie.  
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http://zeus.primus.com.pl/gim/galeria/udir_45/palac_karola_wielkiego.jpg 

http://www.wiking.edu.pl/upload/historia/images/swiatynia_Akwizgran.jpg 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=560 

 
5.4.2. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca fragment drzewa 

genealogicznego dynastii karolingów. Grafika heraldyczna: 
 
Monograf i herb Karolingów i Karola Wielkiego: 

 
 
 
http://www.wladcy.myslenice.net.pl/Anglii/zalaczniki/herb%20Karolingow.htm 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne_Karoling%C3%B3w 
 
 
5.4.3. Manuskrypt z epoki -  Iluminatorstwo Karolińskie 
 
Prezentacja  reprintów oryginalnych, pochodzących z Akwizgranu  miniatur wybranych z 
następujących manuskryptów. 
 
Ewangeliarz Godescalca (781-783)  
Ewangeliarz St Medard de Soissons (800)  
Ewangeliarz Koronacyjny (VIII w.),  
Ewangeliarz z Akwizgranu (IX w.)  
Ewangeliarz z Lorch (778–820) 

37 

http://zeus.primus.com.pl/gim/galeria/udir_45/palac_karola_wielkiego.jpg
http://www.wiking.edu.pl/upload/historia/images/swiatynia_Akwizgran.jpg
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=560
http://www.wladcy.myslenice.net.pl/Anglii/zalaczniki/herb%20Karolingow.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne_Karoling%C3%B3w


 

 
Ewangeliarz St Medard de Soissons        Ewangeliarz z Lorch 
https://sosreb.wordpress.com/2013/10/13/iluminatorstwo-karolinskie-i-ottonskie/  
 

 

5.4.4. Makieta architektoniczna. Książęcy zespół palatialny w Wiślicy 

 

 

http://www.zamki.pl/xz/p_wislica1.jpg 
 
 
Zamek w Legnicy początek XIII wieku - analogia poglądowa:  

 
http://vfire.up.krakow.pl/whk/k_polska.html 
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5.4.5. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca fragment drzewa 

genealogicznego dynastii piastów. Grafika heraldyczna: 
 
 
Herb ziemi sandomierskiej: 

 
 
 
 
5.4.6. Manuskrypt z epoki. 
 
Wybrane ryciny jednego lub kilku iluminowanych rękopisów z XI i XII wieku.  
Proponuje się wykorzystać następujące manuskrypty: 
“ Złoty kodeks pułtuski”(Ewangeliarz płocki) 
"Ewangeliarz gnieźnieński" z XI wieku 
"Ewangeliarz emmeramski" z XII w. 
 

 
http://fce-study.netdna-ssl.com/2/images/upload-flashcards/13/18/08/11131808_m.pn
g 
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5.4.7. Makieta architektoniczna. Papieski pałac w Awinionie. 
 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Retable_du_crucifix%2C_d%27A

ntoine_Rouzen_%281520%29_Saint-Maximin_peintures_sur_bois_du_XVIe_si%C3%A8c

le._Dessins_par_feu_Ph._Rostan_%281886%29.jpg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Palais.des.papes.Avignon.2.png 

 

 
5.4.8. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca papieży 

rezydujących w Awinionie: 
Klemens V 
Jan XXII 
Benedykt XII 
Klemens VI 
Innocenty VI 
Urban V 
Grzegorz XI 
 
oraz  grafika heraldyczna: 
Herb papieża Klemensa VI: 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Retable_du_crucifix%2C_d%27Antoine_Rouzen_%281520%29_Saint-Maximin_peintures_sur_bois_du_XVIe_si%C3%A8cle._Dessins_par_feu_Ph._Rostan_%281886%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Palais.des.papes.Avignon.2.png


 

 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_VI#/media/File:C_o_a_Gregorio_XI.svg  
 
 
5.4.9. Manuskrypt z epoki. Petrarka. 
 
Proponuje się wykonanie rekonstrukcji XV wiecznego manuskryptu dzieł Francesco 
Petrarki, słynnego mieszkańca okolic Awinionu z okresu papieskiego. 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisma_renesansowe#/media/File:Manuscrito_de_Petrarca.j
pg  
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5.4.10. Makieta architektoniczna - Zamek Karlstejn 
 

 
 
5.4.11. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca fragment drzewa 

genealogicznego dynastii Luksemburgów.Grafika heraldyczna: 
 
Herb Króla czeskiego Karola IV - fundatora zamku. 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_IV_Luksemburski#/media/File:Armoiries_empereur_
Charles_IV.svg 
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5.4.12.  Manuskrypt z epoki. Złota bulla Karola IV. 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Bulla_Karola_IV#/media/File:Meister_der_W
enzel-Werkstatt_002.jpg  
 
 
5.4.13. Powierzchnie graficzne na tzw. pionie multimedialnym: 
 
Polichromia ilustrującą arturiańską legendę o „Panu Lancelocie z Jeziora” zachowana w           

wieży książęcej w Siedlęcinie na Dolnym Śląsku. 

 
http://sekulada.com/wieza-ksiazeca-w-siedlecinie/ 
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5.4.14. Aplikacja interaktywna “okno wiedzy 1” na ekranie dotykowym 
wbudowanym w tzw. pion multimedialny. 
5.4.15. Aplikacja interaktywna “okno wiedzy 2” na ekranie dotykowym 
wbudowanym w tzw. pion multimedialny. 

 
1. Obszar ekranu widoczny dla użytkownika. 
2. Elementy aktywne - fragmenty widoczne 
3. Rozwinięcia elementów aktywnych 
4. Mapa (plansza) rozgrywki po której porusza się użytkownik wprowadzając 

poprzez aktywację i przesuwania jej części widocznej na ekranie. 
 
 
Temat aplikacji 1 -  “Turniej rycerski” 
Mapa rozgrywki przedstawia pole turnieju rycerskiego. Początkowym widokiem jest pusty 
plac oraz rozmieszczone na nim obszary aktywne będące elementami przestrzennymi - 
trybuna dla gości honorowych, plac walk, namioty rycerzy, miejsce dla publiki  etc. 
Użytkownik może przybliżać i oddalać mapę, widząc plac z lotu ptaka.  
Zadaniem użytkownika jest zorganizowanie turnieju rycerskiego, poprzez dopełnienie 
wszystkich niezbędnych czynności. Dokonuje tego przemieszczając się po mapie i 
aktywując wszystkie możliwe pola na mapie. 
Każda aktywacja pola umożliwia obejrzenie i zapoznanie się z opisem szerszego 
kontekstu wybranego elementu. 
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Temat aplikacji 2 -  “Organizacja uczty”: 
 
Mapa rozgrywki przedstawia ilustrację 2D zamku widzianego z lotu ptaka. Na ekranie - 
(widocznym obszarze) widzimy tylko fragment z przezroczystym murem w miejscu sali 
balowej (jadalnej). Jest to pole aktywne. 
 
Użytkownik może przybliżać i oddalać mapę, widząc zamek z lotu ptaka.  
Zadaniem użytkownika jest zorganizowanie uczty dla przebywającego z wizytą w zamku 
króla, poprzez dopełnienie wszystkich niezbędnych czynności. Dokonuje tego 
przemieszczając się po mapie i aktywując wszystkie możliwe pola na mapie 
(przygotowanie uczty - zabudowania gospodarcze, spiżarnie, przebieg uczty - usadzenie 
gości przy stołach, zastawa stołowa, dbanie o donoszenie potrawa etc.) 
Każda aktywacja pola umożliwia obejrzenie i zapoznanie się z opisem szerszego 
kontekstu wybranego elementu. 
 
 
5.4.16.Figury (manekiny) władców z epoki: 
 
a. Król Czech i cesarz niemiecki Karol IV Luksemburski 
Wizerunek króla powinien nawiązywać do istniejących przedstawień ikonograficznych z 
epoki, w szczególności XIV wiecznego wizerunku autorstwa Maikuláš Wurmsera. 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_IV_Luksemburski#/media/File:Charles_IV.jpg  
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b. Papież Klemens VI  
Wizerunek papieża powinien uwzględniać istniejącą ikonografię z epoki.  
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_VI#/media/File:Clemens_VI.png  
 
 
 
5.4.17. Obrazy na ścianach  
 
a. Braun and Hogenberg  
Civitates Orbis Terrarum. Avinion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Braun and Hogenberg  
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Civitates Orbis Terrarum. Prague. 

 
 
 
 
 
5.5. Lokalizacja: piętro. Sala - Rezydencje królewskie w Europie 2.  
 
Elementy ekspozycji: 
 
 
5.5.1. Makieta architektoniczna - Królewski Pałac w Wyszehradzie. 
 

 
http://www.visegrad.hu/varostortenet  
 
 
 
5.5.2. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
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- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 

makiecie. 
- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca fragment drzewa 

genealogicznego dynastii Andegawenów. Grafika heraldyczna: 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Robert#/media/File:Coa_Hungary_Country_History_
Charles_I_(1310-1342).svg 
Infografika z wybranym fragmentem drzewa genealogicznego króla Karola Roberta 
(dynastia Andegawenów). 
 
 
5.5.3. Manuskrypt z epoki. Legendarium Andegaweńskie: 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Legendarium_andegawe%C5%84skie#/media/File:Szent_L
%C3%A1szl%C3%B3_legenda_5.jpg 
 
 
 
 
 
 
5.5.4. Makieta architektoniczna - Królewski zamek w Vincennes. 
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http://navtur.pl/place/show/2041,zamek-vincennes  
https://pl.pinterest.com/pin/524880531553005351/  
https://pl.pinterest.com/pin/524880531553005260/  
 
5.5.5. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca fragment drzewa 

genealogicznego króla Francji Karola V Mądrego z dynastii Walezjuszy. Grafika 
heraldyczna: 

 
http://www.poczet.com/herby.htm 
 
 
 
 
 
5.5.6. Manuskrypt z epoki: “ Starożytne kroniki francuskie XV wiek” 
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http://mbc.malopolska.pl/Content/12469/original/2.jpg  
http://mbc.malopolska.pl/Content/12469/original/13.jpg  
 
 
 
5.5.7. Makieta architektoniczna. Zamek królewski w Krakowie 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wawel_Krakow_medieval_castle.jpg 
 
5.5.8. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca fragment drzewa 

genealogicznego króla Polski Władysława Jagiełły z dynastii Jagiellonów. 
- powierzchnia zewnętrzna - grafika heraldyczna: 
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Herb Jagiellonów: 

 
http://www.poczet.com/herby.htm 
 
 
5.5.9. Manuskrypt z epoki: 
“Śpiewnik głogowski” z XV wieku. Sugerowane wprowadzenie w ścieżkę dźwiękową 
audioprzewodników fragmentów utworów zawartych w manuskrypcie. 

 
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=283018&from=pubstats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.10. Makieta architektoniczna - Zamek wielkich mistrzów w Malborku. 
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http://zamki.res.pl/malbork.htm 
 
 
5.5.11. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami 
graficznymi. 
 

- powierzchnia od strony makiety: informacje na temat obiektu przedstawionego na 
makiecie. 

- powierzchnia wewnętrzna lewa - informacja na temat manuskryptu.  
- powierzchnia wewnętrzna prawa - infografika przedstawiająca wielkich mistrzów 

Zakonu Krzyżackiego w Malborku. Grafika heraldyczna: 
 
Herb wielkiego Mistrza Zakonu Winricha von Kniprode: 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Winrich_von_Kniprode  
 
 
 
 
 
 
 
5.5.12. Manuskrypt z epoki: 
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Statuty Zakonu Krzyżackiego XIV w. 
 

 
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=82092&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=  
 
 
 
5.5.13. Aplikacja interaktywna “Okno wiedzy” na ekranie dotykowym 
wolnostojącym. 
 
Temat aplikacji: “Obrona zamku” 
 
Mapa rozgrywki przedstawia ilustrację 2D zamku oraz jego otoczenia wraz z 
rozmieszczeniem oblegających zamek sił wroga. Całość widziana z lotu ptaka.  
Na całej powierzchni zamku rozmieszczone są obszary aktywne. 
 
Zadaniem użytkownika jest zorganizowanie obrony zamku, poprzez dopełnienie 
wszystkich niezbędnych czynności - mobilizacja i odprawa żołnierzy, pobranie broni ze 
zbrojowni, określenie strategii obrony etc.  Dokonuje tego przemieszczając się po mapie 
i aktywując wszystkie możliwe pola na mapie. 
Każda aktywacja pola umożliwia obejrzenie i zapoznanie się z opisem szerszego 
kontekstu wybranego elementu. 
 
 
5.5.14. Aplikacja interaktywna- mapa zamków średniowiecznej Europy 
 
Aplikacja prezentuje interaktywną mapę najważniejszych zamków średniowiecznej 
Europy w okresie XI- XIII w.  
Zasada działania aplikacji jest analogiczna do opisanej w punkcie 5.2.4 aplikacji 
“Średniowieczna mapa zamków w Polsce. 
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5.5.15. Figury władców z epoki 
 
a. Król Polski i Węgier Ludwik Andegaweński, syn Króla Karola Roberta. 
 

 
https://sites.google.com/site/wszyscywladcypolski12345/dynastia-andegawenow/ludwik-
andegawenski  
 
 
b. Król Polski Kazimierz Wielki. 
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c. Król Francji Karol V Mądry. 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_V_M%C4%85dry#/media/File:Jean_Fouquet_-_Remi
se_de_l%27%C3%A9p%C3%A9e_de_connetable_%C3%A0_Bertrand_Duguesclin_-_Enl
uminure_(XVe_si%C3%A8cle).jpg  
 
 
 
5.5.16. Obrazy na ścianach: 
 

a. Braun and Hogenberg 
Civitates Orbis Terrarum. Kraków. 
 

 
http://historic-cities.huji.ac.il/poland/krakow/maps/braun_hogenberg_VI_43.html 
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b. Braun and Hogenberg  
 
Civitates Orbis Terrarum.  Budapest. 
 

 
http://historic-cities.huji.ac.il/hungary/budapest/maps/braun_hogenberg_I_41_2.html 
 
c.  Braun and Hogenberg  
Civitates Orbis Terrarum. 
Civitates Orbis Terrarum. Paris. 

 
 
http://historic-cities.huji.ac.il/france/paris/maps/braun_hogenberg_I_7.html  
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d.   Braun and Hogenberg 
 
Civitates Orbis Terrarum. Roma. 

 
http://historic-cities.huji.ac.il/italy/rome/maps/braun_hogenberg_I_45.html 
 
 
 
5.6. Lokalizacja - Piwnica. Sala - Spotkanie z władcą. 
 
5.6.1. Projekcje filmowe: 
 
a. projekcja uczta średniowieczna 
 

 
http://muzeum.weebly.com/blog/krlewska-wieczerza 
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"Król Władysław Jagiełło w drodze z Krakowa do Hrubieszowa zatrzymał się na kilka dni 
w Wiślicy. Dnia 25 sierpnia 1412 r. podejmował kolacją kopę gości. Na stół poszły dwa 
barany po 6 groszy, wół za 44 gr., 60 kur po pół gr., 4 kapłony po półtora grosza i 4 
kaczki po groszu; 200 jaj po pół denara - razem 6 gr., 20 serów za 2 skojce, czyli 4 
grosze; do pieczenia i smażenia zużyto 1 połeć słoniny za 16 groszy i 2 garnki masła po 
4 gr.; mleka i śmietany zużyto za 5 gr. Żeby goście mogli to wszystko strawić, uraczono 
ich 5 achtelami, czyli 80 litrami, piwa za grzywnę i 22 grosze (grzywna - 48 groszy). 
Kolacja kosztowała 4 grzywny i 12 groszy (nie licząc drogich przypraw). Cieśla lub 
murarz zarabiał wtedy 4 gr dziennie, a pisarz miejski 150 gr miesięcznie"  - M. 
Siuchniński, Sz. Kobyliński, Ilustrowana Kronika Polaków. Wydanie drugie.,  Warszawa 
1971, str. 42 
 
Wytyczne do scenariusza/scenopisu: 
scena główna 

- sala zachodnia na tle ściany zachodniej, z widocznym kominkiem i oknami z 
siedziskami 

- para królewska (król Władysław Jagiełło i królowa Anna) zasiada za udrapowanym 
stołem, na stole znajdują się potrawy, służba donosi nowe 

- podczaszy uzupełnia napoje w kielichach 
- na podestach kamiennych przy oknach zasiadają trubadurzy z replikami 

autentycznych instrumentów muzycznych z epoki; akompaniament pobrzmiewa w 
tle 

- zebranych przy stole zabawia błazen 
- w pewnym momencie królowa pociera dłonie i chucha w nie i szczelniej zawija sie 

w płaszcz, nachyla się do ucha króla i coś do niego mówi 
- król gestem ucisza grajków i gromkim głosem napomina służbę by napalono w 

kominku 
- służba zaczyna się krzątać: zostaną przyniesione drwa oraz chrust na rozpałkę 

sceny uzupełniające (informacja zwrotna po wykonaniu zadania przez widzów): 
- władca jest zadowolony, skinieniem nakazuje trubadurom grać i podczaszym 

podać miód 
- władca jest rozdrażniony i łaja służbę, nakazując ponowienie próby 
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b. projekcja audiencja: 
 

 
http://4.bp.blogspot.com/-a7NuPneGYrM/ViKGM4P4Q2I/AAAAAAAABeQ/TmwPHPwaNNU/
s640/Orde_van_de_Ster.jpg  
Przykładowa scena audiencji utrwalona w ikonografii średniowiecznej  
 
Wytyczne do scenariusza / scenopisu: 
 
Scena główna: 

- sala tronowa (wschodnia), na tle ściany wschodniej 
- para królewska (król Władysław Jagiełło i królowa Anna) zasiadają na tronie na tle 

okien 
- posłuchanie otrzymuje kilku możnowładców - rycerze bez pancerzy, duchowny 

itp. 
- w pewnym momencie król wzywa służbę i wydaje polecenie napalenia w piecu 

hypokaustycznym  
 
Sceny uzupełniające 

- władca jest zadowolony, skinieniem odprawia służbę 
- władca jest rozdrażniony i łaja służbę, nakazując ponowienie próby 
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5.6.2. Rekonstrukcja pieca typu Hypocaustum - scenografia i instalacja 
interaktywna. 
 
Scenografia:  
Piec typu Hypocaustum - założenie scenograficzne oparte o znajdujące się w Malborskim 
zamku hypokaustum o dwóch komorach: dolnej paleniskowej i górnej: akumulacyjnej 
(wypełnionej kamieniami ułożonymi na sklepieniu). 
 

 
 
 
Instalacja interaktywna. 
Instalacja powiązana jest z projekcjami filmowymi - ucztą i audiencją - opisanymi wyżej. 
W momencie, w którym król wydaje polecenie rozpalenia w piecu hypokaustycznym, 
podświetla się panel na rekonstrukcji pieca w drugiej części piwnicy, z poleceniem 
wykonania określonej czynności związanej z rozpaleniem ognia. Jeśli grupa wykona ją 
należycie, piec się rozgrzewa (panel metalowy na piecu), zaś  król jest zadowolony.  Jeśli 
grupa wykona zadanie błędnie odtwarzany jest fragment filmu, w którym władca okazuje 
zniecierpliwienie. 
Tuż obok otworu piecowego znajduje się “wajcha” specjalna dźwignia dwustopniowa, 
umożliwiająca “rozpalenie” pieca: 
 
Należy wykonać dwa poziomy funkcjonalności dźwigni: 
 
STOPIEŃ I . Dźwignia opada na pierwszy zakres. Rozpalanie pieca . 
System oświetlenia ledowego  z funkcją modulacyjnego rozświetlania rozżarza piec  do 
czerwoności. Nad  stropem  pieca  prześwitują oświetlane specjalnym  reflektorem  z 
gobosami ognia akumulatory ciepła w postaci kamieni. 
W grillach  akustycznych na  froncie pieca  zaczyna się wydobywać dźwięk – huk i 
skwierk ognia. 
 
STOPIEŃ II . Dźwignia opada na końcowy zakres. Wyłączna jest dmuchawa objawiająca 
się hukiem powietrza w grilach akustycznych. W części grilli pojawia się nadmuch 
ciepłego powietrza symulujący końcową fazę rozpalenie pieca. 
 
 
 
 
 
5.6.3 Rekonstrukcja spiżarni zamkowej scenografia i instalacja interaktywna. 
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Elementy scenograficzne: 

- beczki ustawione na pionowo na podłożu lub w poziomo w sztaplach - na półkach 
- repliki beczek z klepek spiętych obręczami drewnianymi lub żelaznymi, 
stylizowane na używane od dawna 

- w cebrach klepkowych zasolone ryby słodkowodne 
- worki z grubego płótna z materiałem sypkim (zboża, kasze) - worki nie 

bezpośrednio na posadzce, bo ciągnęłyby wilgoć - na części podłogi konstrukcja 
drewniana typu drewniany podest; rozważyć pozostawienie worków rozwiązanych 
tak by można było widzieć ich zawartość: mak, groch, bób, soczewica, fasola, 
cieciorka, również orzechy włoskie i leszczyna 

- kosze wiklinowe lub rogożynowe z owocami - jabłka, grusze, brzoskwinie, śliwy 
- kosze wiklinowe lub rogożynowe z warzywami - pasternak, kapusta, rzepa, 

chrzan, marchew, cebula, rzodkiew, pietruszki, por 
- na nieckach drewnianych również warzywa - dynie i melony 
- na przetakach rogożynowych lub z łyka suszy się jarzębina 
- naczynia ceramiczne z wylewami zawiniętymi płótnem i obwiązanymi sznurkiem 
- naczynia z kory z pokrywkami drewnianymi lub j.w. zawinięte płótnem 
- pod sklepieniem, na żelaznych kutych hakach wbitych w mur lub w ew. elementy 

drewniane konstrukcji sklepienia podwieszone są żelazne wieszaki do wieszania 
upolowanej zwierzyny - kruszejące króliki i zające, drób (np. kura, gęś, kaczka, 
perliczka) i ptactwo dzikie (bażant, kuropatwa); młody koziołek sarny, gicz 
jelenia; dojrzewająca gicz cielęca albo barania;  

- pod sklepieniem na kutych hakach i gwoździach oraz na elementach drewnianych 
wiszą pęki ziół (majeranek, koper, lubczyk, kmin, kolendra, anyż, bazylia, 
szałwia, mięta) i warkocze czosnku oraz cebuli; pęta wędzonych kiełbas i szynki w 
oplocie; gomóły sera zawinięte w płótno; sznury suszonych grzybów; używać 
sznurka lnianego lub konopnego 

 
dodatkowe elementy wyposażenia: 

- w kącie oparta o ścianę miotła brzozowa z surowym kijem np leszczynowym - 
miotła nosi ślady zużycia (witki wygięte w jedną stronę, częściowo starte, kij 
wygładzony i wyświęcony dłońmi) 

- na podłodze w widocznym miejscu średniowieczna łapka na myszy (prosty garnek 
gliniany z wylewem nakrytym pergaminem i obwiązanym po obwodzie sznurkiem, 
pergamin nacięty na krzyż, na pergaminie mały kawałek słoniny) 

- w ścianie przy wejściu kuty uchwyt na pochodnie - tak by służący wchodzący do 
wewnątrz mógł bezpiecznie umieścić tam pochodnię, z którą przyszedł i odpalić 
od niej lampkę oliwną 

- na półce w widocznym miejscu - muchołówka - spodek ceramiczny z mlekiem i 
moczącym się w mleku muchomorem 

- na półce przy wejściu lampa oliwna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 



 

Przykłady elementów urządzenia spiżarni: 
niecka 

 
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/fl014/przedmioty_codziennego_uzytku_w_g
ospodarstwie_domowym_pliki/zdjecia/1.jpg  
 
cebrzyk 

 
http://www.smakizpolski.com.pl/kuchnia-dawnych-slowian-surowce-produkty-spozywcze
-ich-pozyskiwania-woda/ 
 
 
kazubki 
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źródło: rycina 135 ze s. 268 w Historii kultury materialnej Polski (t. 4, PAN IKHM,               
Ossolineum) 
 
 
 
przetak 

 
http://www.muzeumlubelskie.pl/images/media/do_sluzy/Sito_-_przetak,_XX_w.,_woj._l
ubelskie_.JPG  
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/4f/a7/e0/4fa7e033443fb40ad131f02f4b27
349d.jpg  
http://4eyes.code66.se/wp-content/uploads/2010/01/si00.jpg  
 
pojemnik z kory 

 
http://www.urweg.com/list/ones/BirchBark%20Small%20Storage%20t.jpg  

 
http://www.jonsbushcraft.com/images/gallery/plaited-birch-bark-basket.jpg  
http://www.madeofbirchbark.com/media/products/how-birch-bark.jpg  
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hak do podwieszania produktów - potrójny podwieszany na łańcuchu i s-kształtnym 
zawiesiu 

 
źródło; Opera di M. Bartolomeo Scappi Cvoco Secreto di Papa Pio 
 
hak do podwieszania produktów kolisty na trzech łańcuchach lub na taśmach kutych, 
spiętych kółkiem 

 
źródło: fragment obrazu Teniersa Młodszego Kuchnia 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f9/e7/d8/f9e7d84f3a874007f447929eb
00a83de.jpg  
 
kosz - stojący  

 
http://www.wiklina.net/zdjecia/7/7713.jpg  
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kosz - kobiałka 

 
http://www.loricamos.vizz.pl/obrazy/galerie/obraz_118.jpg  
 
kosz plecak 

 
 
http://www.loricamos.vizz.pl/obrazy/galerie/obraz_101.jpg  
http://www.loricamos.vizz.pl/obrazy/galerie/obraz_62.jpg 
  
przykłady aranżacji podwieszenia zwierzyny: 

 
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/61/c3/9b/dublinia-experience-vikin
g.jpg  
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http://www.castlesandmanorhouses.com/pics/larder.jpg  
http://2.bp.blogspot.com/-ag_vZ9CINyo/UgP1NGaxFeI/AAAAAAAAAmc/HbSqhCrjHYM/s1
600/Plas+Mawr+meat.jpg  
 
przykłady aranżacji beczek na podestach 
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https://wccshoeing.files.wordpress.com/2012/06/buttery.jpg  
http://www.castlesandmanorhouses.com/pics/york-barleyhall-buttery.jpg 
http://www.berkeley-castle.com/Resources/CastleBeerCellar.jpg  
 
przykłady aranżacji całości pomieszczenia: 

 
 
http://4.bp.blogspot.com/-xoMq7B3xk70/VAmtDTbP-II/AAAAAAAAB6Q/wPOf-Zp2KjU/s1
600/larder.jpg  
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http://stylowe-agd.pl/wp-content/uploads/2014/08/spi%C5%BCarnia.jpg  
 

 
Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu, fragment sali poświęconej kuchni 
mieszczańskiej XVI-XVII w., aneks spiżarni; realizacja naszego scenariusza i koncepcji 
aranżacji 
https://pzw.msit.gov.pl/dokumenty/form/3-59058420-350_0ipdsxa.jpg  
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rozważyć element humorystyczny - model kota dobierającego się do któregoś z 
podwieszonych zwierząt - w pozycji zbliżonej do pozycji kota na obrazie Nicolasa 
Desportesa “Kot w spiżarni” 
 

 
http://67.media.tumblr.com/tumblr_lqz3mfptMG1qbyk5qo1_500.jpg  
 
 
b. rekonstrukcja spiżarni zamkowej instalacja interaktywna 
 
Instalacja scenograficzna spiżarni wzbogacona jest o proste rozwiązanie interaktywne 
pozwalające na wyszukiwanie określonych produktów tam składowanych. 
 
Elementy rozwiązania: 

- ekran dotykowy 21,5’ na stylizowanym standzie (wewnątrz beczki) 
- zespół niewielkich punktowych reflektorów skierowanych na scenografię - o liczbie 

równej liczbie wyszukiwanych produktów 
- aplikacja sterująca reflektorami 

 
Działanie rozwiązania: 

- na ekranie aplikacji wyświetlona jest wysokiej jakości fotografia scenografii z 
wydzielonymi (niewidocznymi dla widza) obszarami aktywnymi stanowiącymi 
obrys produktów do wyszukania (mechanika Point’n’Click) 

- widz otrzymuje polecenie znalezienia konkretnego produktu (np. przynieść 
królowi wina) 

- widz dotyka ekranu w miejscu, w którym uważa, że produkt ten się znajduje (np. 
beczka z winem) 

- wybór prawidłowy powoduje oświetlenie obszaru, w którym produkt ten się 
znajduje (rozświetla się beczka na ekspozycji) 

- rozważyć następujące warianty: aplikacja powiązana jest z Projekcją 
Interaktywną”Uczta” lub działa niezależnie (polecenia i informacja zwrotna 
pojawiają się na ekranie aplikacji). 
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źródło własne; Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu; aplikacja z osobnym 
ekranem sterującym, powiązana ze scenografią (nasza współrealizacja na podstawie 
naszej koncepcji). 
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