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SCENARIUSZ WYSTAWY STAŁEJ  

W MUZEUM HISTORYCZNYM W SKIERNIEWICACH 

* 

Wystawa stała Muzeum Historycznego obejmuje pomieszczenia na parterze budynku dawnych 

koszar. Ich układ pozwala na stworzenie ścieżki zwiedzania płynnie prowadzącej zwiedzającego przez 

poszczególne zagadnienia związane z historią miasta i regionu. Dla stworzenia oferty atrakcyjnej dla 

zróżnicowanych grup odbiorców, począwszy od dzieci z rodzicami i młodzieży rozszerzających wiedzę 

szkolną w ramach lekcji i warsztatów muzealnych, poprzez dorosłych o różnym stopniu wiedzy o 

regionie na specjalistach wybranych dziedzin kończąc, proponuje się stworzenie równoległych ścieżek 

zwiedzania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności przekazu werbalnego i szczegółowości 

materiałów informacyjnych do opcjonalnego wyboru. Zakłada się przygotowanie dodatkowych 

informatorów i kart ‘poszukiwacza wiedzy’ dla najmłodszych zwiedzających z dorosłym opiekunem 

oraz analogicznych zestawów dla seniorów, dla których Muzeum może stać się miejscem częstszych 

spotkań z historią a zarazem budowania relacji zapobiegających wykluczaniu społecznemu osób 

starszych poprzez ich uczestniczenie w ofercie kulturalnej. Muzeum pełnić będzie rolę skarbnicy 

lokalnej pamięci, tworzonej a nie narzuconej, w ramach akcji poszukiwania obiektów na wystawę, 

czyli de facto odkrywania swojej własnej miejscowości. Jak pokazują działania tego typu  

przeprowadzone w innych miejscowościach, jest to ważny elementem edukacji, również społecznej, i 

wzmacniania poczucia tożsamości z tzw. małą ojczyzną  i związków interpersonalnych.            

 

Atutem wystawy stałej Muzeum jest interdyscyplinarność, dzięki której zwiedzanie ekspozycji 

zapewni gościom różne bodźce intelektualne i wpłynie na utrzymanie stałego stopnia 

zainteresowania podczas całego czasu wizyty. Dzięki zróżnicowanym zbiorom i materiałom 

multimedialnym oferta Muzeum ma też szansę trafić do szerokiego kręgu odbiorców: narracja 

historyczna wzbogacona jest o aspekt archeologii i przyrody, biografii, nauki, techniki i muzyki. 

Zwiedzający zapozna się z dziełami sztuki, wyrobami rzemiosła, militariami, pamiątkami. Elementy 

aranżacji przenikają się z eksponatami dopełniając narracji. Z kolei przyjmując założenie pełnej 

otwartości na docelowe grupy zwiedzających na wystawie planuje się wyważoną integrację 

prezentacji zabytków z narracją multimedialną, niezbędną do przekazania kontekstu historyczno-

kulturowego zabytków. Prezentacje multimedialne włączone w ścieżkę zwiedzania zapewnią 

podstawową wiedzę dla krótszego programu zwiedzania, zaś interaktywne pozwolą 

zainteresowanym na dopełnienie wiedzy w ramach pełnego trybu planowanego na ok. 1,5 godziny.   
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Celem wystawy stałej jest odpowiedź na pytanie o miejsce i rolę Skierniewic w historii politycznej, 

społecznej, gospodarczej i kulturowej Polski a także wielowątkowa prezentacja historii miasta i jego 

mieszkańców. Te kwestie przewijają się przez kolejne okresy dziejów miasta i regionu ujęte w strefy 

tematyczne. Narrację rozpoczynają zabytki przyrodnicze i archeologiczne mówiące o rozwoju kultur 

w okolicy Skierniewic od okresu mezolitu (strefa 1). Dalej pokazany jest szeroki przegląd 

dokumentów związanych z założeniem i rozwojem gospodarczym oraz urbanistycznym miasta w 

kontekście patronatu biskupiego. Aspekt ten oddają zabytki należące do Kościoła św. Jakuba (strefa 

2). Okres Księstwa Łowickiego i walk XIX wieku oddają materiały źródłowe oraz opowieści o 

zasłużonych Polakach jak Jan Kozietulski, Ignacy Krasicki. Kontrapunkt dla dziejów politycznych 

stanowi tu krótka historia romantycznej znajomości Fryderyka Chopina z Konstancją Gładkowską, 

mieszkanką Skierniewic (strefa 3). Ważnym czynnikiem rozwoju miasta było zbudowanie połączenia 

kolejowego z Warszawą w 1845 roku, dzięki któremu Skierniewice stały się częstym miejscem pobytu 

dworu carskiego. Kolejna strefa (4) ukazuje tę zależność poprzez zestawienie zabytków kolejnictwa z 

rozwojem urbanistyki symbolizowanym przez makietę niezachowanego dworca kolejowego projektu 

Adama Idźkowskiego. Miejsce to, wykorzystywane również jako przestrzeń spotkań, stało się 

świadkiem zjazdu trzech cesarzy Rosji, Prus i Austrii w 1884 roku. Kolej dała Skierniewicom szansę 

szybszego rozwoju. Na polu medycyny zaznaczył się dr Stanisław Teofil Rybicki, którego działalność 

naukowa zapewniła mu poczesne miejsce w dziedzinie ginekologii, zaś aktywność organizacyjna 

przysłużyła się do powstania szpitala. Postaci tej, jak i innemu wybitnemu twórcy – malarzowi i 

konstruktorowi lotni - Czesławowi Tańskiemu poświęcona jest strefa 5. Okres I wojny światowej 

ilustrują materiały archiwalne oraz zabytki militarne (strefa 6). Temat ten kontynuuje ekspozycja w 

kubikach poza budynkiem Muzeum, gdzie zwiedzający może zapoznać się z fabularyzowanym 

dokumentem Ireneusza Skruczaja „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”. Na okres powojenny przypada 

rozwój browarnictwa skierniewickiego reprezentowany przez obiekty związane z Browarem 

Władysława Strakacza oraz początek organizacji Instytutu zajmującego się badaniami nad 

sadownictwem i ogrodnictwem, którego działalność trwa do dzisiaj (strefa 7). Ekspozycja związana z 

pracami badawczymi Instytutu znajdzie się w kubiku zewnętrznym a jej odpowiednikiem jest 

wystawa dawnych zawodów leśnych w kolejnym kubiku przygotowana przez Oddział Terenowy 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Strefa 8 wystawy poświęcona jest szkolnictwu i kulturze 

skierniewickiej w okresie międzywojennym. Dzieje gminy żydowskiej zaprezentowane są w 

połączeniu z wydarzeniami II wojny światowej, które akcentuje na wystawie gablota z przedmiotami 

wojskowymi, materiał zdjęciowy oraz narracja multimedialna (sekcja 9). Ostatnia przestrzeń 

ekspozycji (sekcja 10) ma charakter galerii dzieł sztuki, w której pokazane są obrazy i rzeźby twórców 

związanych ze Skierniewicami. Zwiedzający opuszcza wystawę korytarzem, wzdłuż którego może 
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zapoznać się z ikonografią miasta w ostatnim wieku oraz anonimowymi wizerunkami osób, których 

zdjęcia zestawione są fotografiami współczesnych Skierniewiczan.         

     

* 

Zmiana kolejności zagadnień w stosunku do zaleceń do scenariusza i koncepcji scenariusza wynika z 

pozyskanych zestawów zabytków i ich logicznego oraz estetyczno-artystycznej aranżacji. Zawartość 

materiałów informacyjnych pozwala na liniową a także merytorycznie zwartą narrację z możliwością 

poszerzenia i wzbogacenia zespołów ekspozycyjnych o pozyskane w przyszłości nabytki od 

miejscowych kolekcjonerów i z kwerend w innych muzeach dotyczących wypożyczeń 

długoterminowych. Zbiór zabytków muzeum ma charakter otwarty. Nowe obiekty o wartości 

historycznej i artystycznej znajdą miejsce w planowej wystawie w dedykowanych przestrzeniach 

chronologiczno-tematycznych.   

 

* 

Dla osób z dysfunkcją wzroku przewidziana jest ścieżka sensoryczna obejmująca przedmioty do 

poznawania dotykiem, materiały dźwiękowe oraz, w porozumieniu z edukatorami, specjalne 

spotkania przy wybranych obiektach magazynowych. W ramach ścieżki sensorycznej na wystawie 

stałej znajdują się następujące obiekty (według oznaczeń na projekcie wystawy): 

 

1. Strefa 1: kopia narzędzia krzemiennego 

2. Strefa 3: tyflograficzny portret Konstancji Gładkowskiej 

3. Strefa 4: model dworca 

4. Strefa 7: chłodnia na piwo 

5. Strefa 8: ławka szkolna 

6. Strefa 9: pistolet maszynowy   
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SCENARIUSZ SZCZEGÓŁY WYSTAWY 

 

STREFA 1 

STREFA PRZYRODNICZO-ARCHEOLOGICZNA 

1. Przyroda, tur i okoliczne lasy 

2. „Co mówi ziemia” 

 

Pierwsza strefa wystawy obejmuje multimedialną prezentację warunków geologiczno-przyrodniczych 

okolic Skierniewic z wyodrębnieniem danych o Puszczy Bolimowskiej z Bolimowskim Parkiem 

Krajobrazowym, Lasem Zwierzynieckim, lasami w Strobowie i Pamiętnej oraz historii Parku 

Miejskiego jako elementu kształtowania środowiska naturalnego przez człowieka. Informacje 

przyrodnicze będą odnosić się do najcenniejszych gatunków flory i fauny stanowiąc przyczynek do 

lekcji muzealnych z wątkiem przyrodniczym. Towarzyszą im rzadkie znaleziska odkryte na terenie 

Skaratek, jakimi są fragmenty kości mamuta (Mammuthus primigenius).    

Drugi temat strefy 1 odnosi się do początków rozwoju kultur materialnych na terenie Skierniewic i w 

najbliższej okolicy. Wybór zabytków ma na celu pokazanie charakterystycznych wyrobów kamiennych 

i ceramicznych sięgających okresu od mezolitu do średniowiecza. Najstarsze artefakty pochodzą z 

grobu męskiego kultury janisławickiej z ok. 5500 p.n.e., odkrytego w Janisławicach i prezentują 

technikę obróbki krzemienia prowadzącą do wykonywania typowych dla okresu mezolitu narzędzi 

oraz przykłady intencjonalnej dekoracji przedmiotów zachowanej na wyrobach kościanych.  Kilka 

obiektów z poszczególnych epok w tym narzędzia, ceramika, monety pozwolą zilustrować początki 

osadnictwa na terenie regionu skierniewickiego. Komentarz historyczno-archeologiczny do zabytków 

znajdzie się w ramach interaktywnej mapy z naniesionymi znaleziskami nieruchomymi (grodziska) i 

ruchomymi z możliwością przeszukiwania pod kątem lokalizacji i informacji o obiektach. Treść mapy 

będzie wzbogacona o szerszy kontekst rozwoju osadniczego i politycznego poza regionem. Ze 

względu na ważność merytoryczną niektórych wytypowanych do ekspozycji obiektów 

przechowywanych w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, których wypożyczenie 

długoterminowe nie jest możliwe, proponuje się wykonanie ich kopii w warsztatach muzealnych.    

 

M1 Wspólny do obu tematów materiał multimedialny (na lewo od wejścia): ekran dotykowy z 

prezentacją multimedialną z możliwością wyboru zagadnień z informacjami na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym: mapa lasów z naniesionymi informacjami o najcenniejszych 

gatunkach flory i fauny oraz mapa z naniesionymi znaleziskami archeologicznymi w podziale na epoki 

oraz z informacjami o znaleziskach nieruchomych i ruchomych. 
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D1 Strefa edukacyjna (multimedialny stół dotykowy umieszczony przy oknie) dla najmłodszych dzieci 

oparta jest o elementy zabawy z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków 

wymarłych, oraz wprowadzenie do pracy odkrywcy-archeologa. 

 
G1 Gablota niska z zabytkami archeologicznymi (na prawo od wejścia) 
 

Kości mamuta ze 
stanowiska Skaratki k. 
Domaniewic, 
gospodarstwo rolne 84: 
lewa przednia łapa, kręgi, 
fragmenty kręgów i żeber, 
rzepki oraz drobne kości 
kończyn przednich 

Pojedyncze 
kości: 30-40 
cm 

 

Instytut Systematyki i 
Ewolucji Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk 
(deklaracja 
wypożyczenia 
długoterminowego) 

 
G2 Gablota niska z zabytkami archeologicznymi (między strefą 1 i 2): 
 

Mezolit 
KOPIE wyposażenie grobu 
szkieletowego w 
Janisławicach: 
PMA/I/4598/1 – obłupień, 
krzemień czekoladowy  
 
PMA/I/4598/9 – rdzeń 
wiórowy, krzemień 
czekoladowy 
 
PMA/I/4598/10 – tłuczek, 
krzemień czekoladowy  
 
PMA/I/4598/11 – zbrojnik 
janisławicki typu 
Wieliszew, krzemień 
czekoladowy 
 
PMA/I/4598/18 – zbrojnik 
trójkąt, krzemień 
czekoladowy 
 
PMA/I/4598/26 – mały 
trójkąt, krzemień 
czekoladowy  
 
PMA/I/4598/32 - wiór 
jednokierunkowy, 
krzemień czekoladowy,  
 
PMA/I/4598/43 – ostrze 
kościane z lewej łopatki 

 
 
 
 
10,5x6,2x3,7 
cm 
 
8,4x3,7x3,7 
cm 
 
 
8,2x4,4x3,8 
cm 
 
3,45x1x0,22 
cm 
 
 
 
3,5x0,6x0,2 
cm 
 
 
2,0x0,65x0,15 
cm 
 
 
7,1x1,8x0,4 
cm 
 
 
28,6x8,1 cm 
 

 Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w 
Warszawie  
(koszt wykonania kopii 
przez PMA będzie 
określony na podstawie 
pisma o wypożyczenie  
zabytków i wykonanie 
kopii wystosowanego 
przez Dyrektora 
Muzeum Historycznego 
Skierniewic)  



6 
 

tura część stawowa w 
stawie naturalnym  
 
PMA/I/4598/48 – 
pośrednik lub dłuto z 
poroża jelenia z ukośnymi 
bruzdami (ornamentem)  
 
PMA/I/4598/53 – nóż 
oskrobywacz 
 
PMA/I/4598/68 – 
naszyjnik z 20 zębów 
siekaczy tura i z 1 kłem 
jelenia  

 
 
 
16x3 cm 
 
 
 
 
14,2x2 cm 
 
 
dł. 
pojedynczego 
3,7-4,9 cm 

Neolit 
PMA/II/3747 – model 
fallusa, Feliksów 
 
PMA/II/3386 – siekierka 
krzemienna, Łowicz,  
 
PMA/II/4216 – grocik 
sercowy krzemienny, 
Łowicz, kultura 
mierzanowska  
 
PMA/II/5520 – płoszcze 
(grot?), krzemień 
wołyński, Łowicz, 3 części  
 
PMA/II/2517 – flasza z 
kryzą, Rybno 
 
PMA/II/2717 – toporek 
kamienny z obuchem 
guziczkowatym, Rybno 

 
10,8x5,6 cm 
 
 
7,2x5,2 cm 
 
 
23x1,3 cm 
 
 
 
 
15,9x4,7x1,2 
cm 
 
 
11,5 x 6,5 cm 
 
 
16x6,5 cm 

 Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w 
Warszawie 

Okres brązu 
PMA/III/2063:1/1 – KOPIA 
naramiennika brązowego 
z tarczkami spiralnymi, 
Epoka Brązu II/III, kultura 
trzciniecka (łużycka), Rawa 
Mazowiecka 
 
PMA/III/1938 - k.n. 3 – 
naczynie gliniane, epoka 
brązu IV (kultura łużycka), 
Reczyce 
 
PMA/III/1590 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
wys. 4,5, śr. 
dna 2,5 
 
 
 
wys. 22, śr. 

 Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w 
Warszawie 
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popielnica, ornament 
kłuty i dekoracja guzkami, 
Holendry 

 

dna 11, śr. 
wylewu 26, 
śr. brzuśca 35 
cm  
 

Zabytki z wykopalisk 
prowadzonych przez 
Fundację Uniwersytetu 
Łódzkiego na autostradzie 
A2 

  Adam Golański 
(deklaracja wyboru 
zabytków przede 
wszystkim z okresu 
brązu) 

Wczesna epoka żelaza 
 
PMA/III/1605  - k. n. 7 – 
dzbanuszek zdobiony 
jodełką, wczesna epoka 
żelaza, groby kloszowe, 
kultura pomorska, Kopiska 

 
 
wys. 7,5, śr. 
dna 4, śr. 
wylewu 6, śr. 
brzuśca ok. 12 
cm 

 Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w 
Warszawie 

Okres rzymski 

PMA/IV/5952 – zawieszka 
lunulowata, okres rzymski, 
faza C2-D, kultura 
pomorska, Skierniewice-
Ławki 

PMA/IV/212 - k.n. 3 – 
miecz żelazny obosieczny 
zgięty rytualnie, Wólka 
Łasiecka, gmina Bolimów, 
okres rzymski, kultura 
przeworska  

k.n. 12 – nożyce żelazne  

k.n. 13 – szczypczyki  

k.n. 17 – szklany paciorek 
jasnoniebieski melonowa 
ty 

k.n. 45 – nożyk żelazny 
prosty 

k.n. 71 – wisiorek złoty  

k.n. 76 – grzebień kościany  

k.n.79 – denar srebrny 
Faustyny I, 141 r. 

PMA/IV/165 - k.n. 6 – 

 
 
2,9x1,8 cm 
 
 
 
 
 
80x4,7-4x7,5 
cm  
 
 
 
 
 
dł. 15 cm 
 
dł. 9 cm 
 
1,7x1,7 cm 
 
 
 
 
8,8x6,2 cm 
 
 
2,7x1,5 cm 
 
2,8x5,6 cm 
 
 
 
 

 Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w 
Warszawie 
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grot, wczesny okres 
rzymski B2 (kultura 
przeworska), Zduny 

PMA/IV/161:1 - k.n.2 – 
wędzidło, okres rzymski 
(kultura przeworska), 
Złaków,  

PMA/IV/264 - k.n. 11 – 
naczynie  

k.n. 16 – ostroga żelazna, 
Sierzchów, wczesny okres 
rzymski B2 (kultura 
przeworska) 

PMA/IV/419 -k. n. 15 – 
sprzączka, 
brąz, późny okres rzymski, 
kultura przeworska, 
Kuznocin 

PMA/IV/446 -k. n. 2 –
 naczynie , okres rzymski, 
faza B2, kultura 
przeworska, Kompina  

PMA/IV/361 -k. n. 1 – 
klucz żelazny, 
okres rzymski, kultura 
przeworska, Niedźwiada  

PMA/IV/9606 – zapinka z 
brązu, typ A 
71, okres rzymski, kultura 
przeworska, faza B1, 
Sochaczew  

24x3,8 cm 
 
 
 
 
dł. 15 cm 
 
 
 
 
wys. 22,5 cm, 
śr. 28-14,5 cm 
 
6x3,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wys. 17,5, śr. 
dna 9, śr. 
wylewu 17 cm 
 
 
dł. 17, z 
kółkiem 19,3 
cm 
 
 
dł. 4,3 cm 

Grot włóczni z okresu 
rzymskiego 
Paciorek kamienny 

33 cm 

 

IH 
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Znaleziska podczas prac 
wykopaliskowych w parku: 
fragment kafla  

 

 

Krzysztof Gowin 

j.w.  

 

j.w. 

j.w.  

 

j.w. 

j.w.  

 

j.w. 

Monety rzymskie 
znalezione w Rawce w 
1964 r.: denar Domicjana i 
dwa denary Trajana  

  Muzeum 
Archeologiczne w 
Łodzi, Gabinet 
Numizmatyczny 
(deklaracja 
wypożyczenia 
długoterminowego) 

 
 
 
STREFA 2  
 
 
3. Początek rozwoju Skierniewic 
4.1.  Powstanie miasta 
4.2.  Dwór arcybiskupi 
5. Stary cmentarz i kościół św. Stanisława  
6. Benedykt Herbest i szkolnictwo skierniewickie 
 
Ze względu na brak eksponatów odpowiadających wymogom konserwatorskim ekspozycji stałej 

narracja w tej części wystawy opierać się będzie na zabytkach papierowych prezentowanych w 

formie zdigitalizowanej, opatrzonych komentarzem historycznym. Formuła ta pozwoli na szeroki 

dobór materiałów źródłowych. Okres przedmiejski wsi Skierniewice wiąże się z historycznym 
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spotkaniem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik z księciem mazowieckim 

Ziemowitem III. Ilustracją tego zdarzenia, rozpoczynającego rozwój ekonomiczny wsi, będzie kopia 

elektroniczna przywileju z 17. maja 1359 roku z wymienioną nazwą Skierniewic (KDW). Komentarz 

historyczny w formie dźwiękowej do dokumentu, wyjaśniający przynależność wsi w aspekcie 

gospodarczym do władz kościelnych, zaś w politycznym do księstwa mazowieckiego, dzieje 

stosunków Bogorii i Ziemowita III oraz informacje o rozwoju gospodarki w na przełomie XIV i XV 

wieku związany z powstaniem dworu arcybiskupa i parafii, planowane są na poziomie podstawowym 

i zaawansowanym. Opowieść o lokacji miasta oparta jest na dokumentach archiwalnych nadających i 

zatwierdzających prawa miejsce (1457 r., 1463 r.), mapach z lokalizacją Skierniewic z 1359, 1457, 

1569 roku, kopiach dokumentów dotyczących ceł (1499, 1504, 1509, 1555 r.), mapach szlaków 

handlowych, przywilejów cechowych i uchwał w sprawie ustanowienia jarmarków. 

Materiał tekstowy/dźwiękowy włączony do prezentacji dokumentów informuje o zajmowanych 

gruntach, centralnych obiektach miasta, prawach i przywilejach miasta, podziale władzy i strukturze 

administracyjnej, strukturze demograficznej (kopia najstarszej metryki chrztu parafii skierniewickiej z 

1583 roku) i życiu gospodarczym oraz społecznym miasta (poświadczona działalność cechów na 

podstawie akt inwentarzy dóbr arcybiskupstwa oraz przywileje cechowe, kwestie sporne dotyczące 

ceł i świadczeń, zapisy w księgach kupieckich, działalność jarmarków, produkty eksportowe i 

importowe miasta). 

Druga część prezentacji dotyczy dokumentów archiwalnych związanych z architektonicznym 

rozwojem miasta. Narrację rozpoczynają najstarsze dane o układzie urbanistycznym miasta w 

odniesieniu do powstania rynku miejskiego, układu ulic, budowy ratusza (opis z 1767 r. i budowa 

murowanego ratusza w 1781 r.), budowy domów (z układem architektonicznym poświadczonym dla 

XVIII w.) i nowego rynku. Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój miasta było wzniesienie  

drewnianego dworu arcybiskupów, z którego zachowały się części murów w późniejszym budynku.  

W odniesieniu do formy architektonicznej dworu wzniesionego w latach 1610-1619, odbudowanego 

po zniszczeniach w czasie najazdu szwedzkiego w latach 1655-1657 a następnie w 1780 roku według 

projektu Efraima Schrögera zaprezentowana zostanie również działalność tego architekta w Polsce.   

Informacje dotyczące założenia ogrodu i sadu przy dworze ukazują opisy rozwoju upraw z XVII i XVIII 

w. (element kontekstowy dla rozwoju branży sadownictwa i ogrodnictwa wyeksponowanych w 

dalszej części wystawy w strefie 7). Materiał historyczny prezentuje też dzieje i formę 

architektoniczną budynków publicznych miasta jak szpitala przy kościele św. Stanisława i drugiego 

przy kościele św. Jakuba z 1757 r. (opis z 1763 r.), łaźni, kościoła św. Wojciecha (1367 r.), kościoła św. 

Jakuba (1479 r.), kościoła św. Stanisława (1530 r.) z cmentarzem. W części społecznej narracji 

ukazana jest rola dworu arcybiskupa w rozwoju kultury i nauki, w tym funkcjonowania szkoły 

kierowanej przez Benedykta Herbesta (1560-1562), kształcącej przyszłych studentów Akademii 
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Krakowskiej (Mikołaj ze Skierniewic, doktor prawa i od 1588 roku mistrz Akademii Krakowskiej), a 

także rozwój szkolnictwa w XVII-XVIII w. Działalność Herbesta ilustrują ryciny z napisanej przez niego 

w języku łacińskim Arithmetica linearis z 1561 roku. Kolejna sekwencja ma charakter historyczny. W 

opowieści o rozwoju miasta ważną rolę odgrywają postaci, których wizerunki włączone są w treść 

historyczną. Wśród najważniejszych osób występują tu arcybiskup Jan Odrowąż ze Sprowy, 

arcybiskup Jakub z Sienna, arcybiskup Jana Łaskiego w kontekście założenie szpitala, król Jan 

Kazimierz i Jan III Sobieski wizytujący miasto, fundatorzy dworu arcybiskup Wojciech Baranowski i 

arcybiskup Wawrzyniec Gębicki, fundator szkoły prymas Jan Przerębski, inicjator budowy nowego 

kościoła św. Jakuba arcybiskup Antoni Ostrowski, arcybiskup Stanisław Szembek jako fundator 

kościoła św. Stanisława i przebudowy szpitala w 1720 r. oraz założyciel szpitala przy kościele św. 

Jakuba w 1757 r. arcybiskup Adam Komorowski.  

Dla rozszerzenia waloru poznawczego prezentowanych portretów wykorzystano dzieła Jana Matejki, 

co pozwoli na odniesienie na płaszczyźnie edukacji szkolnej do dziejów malarstwa historycznego w 

XIX wieku.   

Strefę zamyka gablota nawiązująca tematycznie do kościelnej bazy rozwoju miasta, zawierająca 

przechowywane obecnie w Kościele św. Jakuba zabytkowe ornaty i wyposażenie kościoła.   

 

GŁ1 Przy przejściu do strefy 2 informacja dźwiękowa 
 
Komentarz historyczny na dwóch poziomach, podstawowym i rozszerzonym (opcja indywidualnego 

włączenia materiału rozszerzonego ‘dowiedz się więcej’) do materiału prezentowanego z rzutnika w 

strefie 2. 

 
P1 Wybrany materiał historyczny (rzutnik na prawo od wejścia) 
 

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski  t III 
1404 
 

 PAN Biblioteka 
Kórnicka 

Akt kupna przez arcybiskupstwo wsi 
Michowice 

 

 

Król Kazimierz Wielki potwierdza prawa 
arcybiskupa gnieźnieńskiego do dóbr 
łowickich, 1357 r. 
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Przywilej Ziemowita III dla arcybiskupa 
gnieźnieńskiego 1359 r.  prawo własności 
dóbr łowickich 

 

AAGn 

Kapituła Gnieźnieńska grozi klątwą 
Ziemowitowi IV w razie grabieży dóbr 
łowickich 

 

AAGn Zbiór 
dokumentów 
pergaminowych 244 

Przywilej nadania praw miejskich 
Skierniewicom z 19 lutego 1457 r. 

 

AGAD 3549 

Zatwierdzenie praw miejskich przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka w 1463 r. 

 AGAD 3576 

Potwierdzenie praw miejskich przez 
Fryderyka Jagiellończyka w 1494 r. 

 

 

Uwolnienie dóbr łowickich od książąt 
mazowieckich 1463 r. 

 

 

Dokument Jana Olbrachta polecający 
urzędnikom nie pobierać ceł, targowego i 
innych opłat od mieszczan skierniewickich 
z 1499 r. 

 AGAD 3634 

j.w. Dokument Aleksandra Jagiellończyka z 
1504 r. 

 

AGAD 3643 

j.w. Dokument Zygmunta I z 1509 r.  

 

AGAD 3657 
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j.w. Dokument Zygmunta I 

 

 

j.w. Dokument Zygmunta Augusta z 1555 r.  AGAD 3858 

j.w. Dokument króla Henryka Walezego z 
1574 r. 

 

AGAD  3946 

j.w. Dokument króla Stefana Batorego z 
1577 r. 

 AGAD  3956 

j.w. Dokument króla Zygmunta III Wazy z 
1588 r. 

 AGAD  3998 

j.w. Dokument króla Władysława IV z 1633 
r. 

 

AGAD 4104 

Przywilej króla Zygmunta I/ arcybiskupa 
Jana Łaskiego ustanawiającego cło 
drogowe między Łowiczem i 
Skierniewicami, 1520 r.  

 

AAGn Zbiór 
dokumentów 
pergaminowych nr 
649 

Rejestr podatkowy Skierniewic z 1580 r.  

 

AGAD 

Dokument Zygmunta III Wazy zwalniający z 
opłat mostowych i targowych z 1597 r. 

 AGAD  4028 

Mapy z lokalizacją Skierniewic z 1359, 
1457, 1569 roku 

 Na podstawie J. 
Józefecki, „Dzieje 
Skierniewic1359-
1975”, 1988, s. 14, 45, 
47, 51 oraz Biblioteka 
Narodowa  

Najstarsza metryka chrztu parafii 
skierniewickiej św. Jakuba z 1583 roku 

 

APSk 
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Przywilej erekcyjny prepozytury przy 
parafii św. Jakuba nadany przez 
arcybiskupa Jakuba z Sienna 1480 r.  

 

AAGnZbiór 
dokumentów 
pergaminowych 
dokument nr 505 

Przywileje cechowe   AGAD  

Ustanowienie czterech jarmarków z 1641 
roku 

 

„Prawa, konstytucje y 
przywileje”, 1737 

Mapa szlaków handlowych  Na podstawie J. 
Józefecki, „Dzieje 
Skierniewic1359-
1975”, 1988, s. 69 

Bulla papieska, Jan Kazimierz  

 

 

Kopia cyfrowa aktu erekcyjnego szpitala z 
1530 roku 

 

Archiwum 
Archidiecezjalne w 
Gnieźnie sygn. B-5 k. 
352. 

Dokumenty z opisem miasta z 1621, 
1685,1739, 1782 r. 

 AAGn, AGAD 

Plany miasta z 1827,  1846, 1883 r.   AGAD 

Plan dworu arcybiskupów Efraima 
Schregera z 1764 r. 

 

BUW Gabinet Rycin 
ryc. 402/Jeż. Nr 326 

Projekt rzutu parteru i piętra 

 

Neg. IS PAN 
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Projekt fasady 

 

j.w. 

Projekt rozbudowy pałacu 

 

j.w. 

Projekt kościoła parafialnego św. Jakuba 
Efraima Schregera z 1781 r. 

 

BUW; neg. IS PAN 

Projekt ratusza 

 

 

j.w. 

Materiał porównawczy do prezentacji 
sylwetki Efraima Schregera (1727-1783) 
Pałac prymasowski w W-wie, litografia 
Leonarda Schmidtnera, 1823-5r. 

 

Stanisław 
Lorentz, Efraim 
Szreger. Architekt 
polski XVIII wieku, 
Warszawa 1986 
Neg. IS PAN 

j.w. Pałac Lelewelów w Warszawie 
 

 

MNW 14335/11; 
14334/1-2; 
14335/1,6,7 

j.w. Pałac w Oliwie 

 

BUW, zbiory 
Sapieżyńskie 
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j.w. Projekt fasady kościoła Karmelitów 
Bosych w Warszawie, 1761/1762 

 

BUW Gabinet Rycin  
Zb. Król. P. 186 nr 127 

j.w. Kamienica Andrzeja Byczkowskiego 
Rynek Starego Miasta 10 Warszawa 

 

 

j.w. Pałacyk na Mokotowie Izabeli 
Lubomirskiej, 1772 

 BUW Gabinet Rycin  
G.R. 191, 192, 193; 
Canaletto, Widok łąk 
wilanowskich, Zamek 
W-wa; G.R.3621; Zb. 
Król. P. 187 nr 339 

Zdjęcie najstarszego murowanego 
budynku w Skierniewicach z 1781 roku 

 Zdjęcie współczesne 

Benedykt Herbest, Arithmetica linearis z 
1561 roku 

 

IH 

Benedykt Herbest, Arithmetica linearis z 
1561 roku 

 

IH 

Ryciny z Benedykta Herbesta,  Arithmetica 
linearis z 1561 roku 

 

Dolnośląska Biblioteka 
Cyfrowa 
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Miniatura Stanisława Samostrzelnika, 
Portretu arcybiskupa Jana Odrowąża ze 
Sprowy, rękopis Jana Długosza , Catalogus 
Archiepiscoporum Gnesnensium. Vitae 
Episcoporum Cracoviensium, Kraków 
1530-1535 

 

Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, BOZ, 
cim. 5, Zakład 
Reprografii Bibliteki 
Narodowej sygn. zb. 
913/99 

Miniatura Stanisława Samostrzelnika, 
Jakub z Sienna, arcybiskup gnieźnieński, 
rękopis Jana Długosza j.w. 

 

j.w. 913/105 

Portret Kazimierza Jagiellończyka Jana 
Matejki 

 

Poczet królów i książąt 
polskich”, 1890 - 1892 

Portret króla Jana Kazimierza 

 

j.w. 

Portret króla Jana III Sobieskiego 

 

j.w. 

Kopia lub oryginał: Portret arcybiskupa 
Antoniego Ostrowskiego 

 

Kościół św. Jakuba 
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Portret arcybiskupa Jana Łaskiego wg Jana 
Matejki 

 

Kazimierz Władysław 
Wójcicki "Album Jana 
Matejki", 1876 

Portret arcybiskupa Wojciecha 
Baranowskiego 

 

Biblioteka Narodowa 

Portret arcybiskupa Wawrzyńca 
Gembickiego  

 

Muzeum Diecezjalne 
w Pelplinie  

 

Portret prymasa Jana Przerębskiego  

 

Biblioteka Narodowa 

Portret arcybiskupa Stanisława Szembeka  

 

Muzeum Diecezjalne 
w Łowiczu/ 
Muzeum w Łowiczu, 
1718, Adam Swach 

 
Portret arcybiskupa Adama 
Komorowskiego, miedzioryt, odbitka na 
papierze żeberkowym, autor nieznany 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie 
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G3 Gablota wysoka między strefami 2 i 3 z paramentami kościelnymi (ekspozycja na manekinie o 
wymiarach dopasowanych do szaty) i wyposażeniem kościoła 
 

Ornat, herb Rogala 
1633 i Gissa 

 

 

Kościół św. Jakuba 

Dalmatyka, koniec 
XVIII w. 

100x76 cm 

 

Kościół św. Jakuba 

Kapa 137x110 cm  

 

Kościół św. Jakuba 

Feretron z Matką 
Boską i św. Jakubem, 
koniec XVIII w. 

 

 

Kościół św. Jakuba 

Stuła 226 

 

Kościół św. Jakuba 

Kielich 28 x 15 

 

Kościół św. Jakuba 

 
 
STREFA 3 
 
7. Manufaktura  
8. Jan Kozietulski, marszałek Ludwik Davout i ksiądz Gerard Gley – Skierniewice w czasach 
Napoleona 
9. Ignacy Krasicki - ostatni biskup rezydujący w Skierniewicach (1795-1801) 
10.  Powstania 



20 
 

14.1. Księstwo Łowickie1 
 
Kolejna część ekspozycji obejmuje tematy, w których przeplatają się wątki polityczne, gospodarcze i 

kulturalne zaprezentowane w trzech formułach: w wyświetlanej prezentacji, na ściance informacyjnej 

i w ekspozycji zabytków w gablocie. Tło dla historii Skierniewic stanowią dzieje Księstwa Łowickiego, 

które zajmowało teren dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich i w powszechnym nazewnictwie 

funkcjonowało od XVII w. jako świadectwo aspiracji biskupich do tytułów książęcych. Od 1795 roku, 

kiedy w wyniku 3 rozbioru Polski księstwo przejęte zostało przez rząd pruski, rozpoczął się okres 

zmian w zarządzaniu ukazujący kolejne sfery wpływów politycznych: od 1806 roku Napoleona i z jego 

nadania sprawującego rządy  marszałka Ludwika Davouta, od 1815 roku Królestwa Polskiego, od 

1820 roku carów rosyjskich. Powyższe zmiany zaprezentowane zostaną w formie mapy Księstwa 

Łowickiego na przestrzeni wieków. Aspekt gospodarczy tej narracji dotyczy przeprowadzenia 

oczynszowania dóbr w 1839 roku, w wyniku którego znacznie poprawiła się sytuacja chłopów a 

zarazem miasta, które w XIX wieku było bardzo słabo uprzemysłowione.  

Na tym tle pokazane zostaną dokumenty związane z rozwojem gospodarczym miasta wynikającym ze 

zorganizowania w mieście manufaktury sukienniczej przez arcybiskupa Michała Poniatowskiego 

około 1785 roku i sprowadzenia 100 sukienników wraz z rodzinami. Zadanie założenia manufaktury 

powierzono francuzowi Nadanowi de Soubreville’owi, który zaprojektował i nadzorował wykonanie 

urządzeń, a także zorganizował system pracy manufaktury w oficynie dworu arcybiskupa. W 

prezentacji pokazane są informacje o organizacji manufaktury (funkcja pomieszczeń wynikająca z 

podziału prac), pozyskiwaniu wełny, cyklu produkcyjnym, sprowadzaniu pracowników z Wielkopolski 

i Małopolski oraz opinie sukienników o zakładzie.  

Kolejny temat prezentacji dotyczy postaci Ignacego Krasickiego, ostatniego biskupa rezydującego w 

Skierniewicach po zmianie statusu miasta z kościelnego na królewski w 1796 roku. Omówiony 

zostanie stan gospodarki miasta i rozwój kulturalny zwłaszcza rozbudowa ogrodu przydworskiego. W 

oparciu o materiał historyczny zaprezentowana zostanie sylwetka skierniewiczanina pułkownika Jana 

Kozietulskiego (1777-1821), uczestnika kampanii napoleońskich, rosyjskiej i niemieckiej, dowódcy 

szwoleżerów pod Somosierrą (wyjaśnienie terminu kozietulszczyzna), wielokrotnie nagradzanego 

orderami, niesłusznie podejrzewanego o malwersacje finansowe. Z czasami napoleońskimi wiąże się 

kolejna postać, marszałek Ludwik Davout, któremu Napoleon oddał w zarząd Księstwo Łowickie. 

Informacja historyczna odnosić się będzie do administrowania dobrami w 1807/8 roku, z przerwą  w 

latach 1808-1812, kiedy zastępował go francuski ksiądz Gerard Gley, i do prac Gleya na rzecz miasta. 

Okres ten kończy włączenie dóbr łowickich do dóbr koronnych w 1813 roku w wyniku klęsk 

                                                             
1
 Numeracja zagadnień odnosi się do zaleceń i koncepcji scenariusza. Przesunięcie wynika z potrzeb aranżacji 

ekspozycji i nie wpływa na jej sferę merytoryczną. 
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Napoleona, co oznaczało też przejście z granic zaboru pruskiego we władanie carów rosyjskich. 

Ilustracją treści merytorycznych są portrety postaci i opatrzone komentarzem wyjątki z tekstów 

Gleya.    

W sekwencji narracji dotyczącej walk zaprezentowana zostanie sytuacja polityczna w Polsce w 

czasach rozbiorów, ruchy wojsk polskich i pruskich w okolicach Skierniewic w 1793 i 1794 roku, 

przebieg granicy zaboru pruskiego, polityka administracyjna pruska na zajętych ziemiach (zmiany 

burmistrzów, wprowadzanie nowych urzędników, sekularyzacja dóbr kościelnych) – wątek ten 

stanowić będzie szersze tło dla wcześniejszej narracji związanej z Ignacym Krasickim. Drugi etap walk 

o niepodległość przypada na okres powstania listopadowego, kiedy działania zbrojne w okolicach 

Skierniewic toczyły się w 1831 roku a następnie w okresie 1863-1864, gdy miasto było punktem 

oparcia dla wojsk carskich. Pomimo niedogodnej sytuacji lasy wokół miasta stały się miejscem walk 

oddziałów partyzanckich, które przyniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi pod Babskiem 17 

maja 1863 roku. Dnia 4 września 1863 roku odbyła się w okolicach Skierniewic jedna z największych 

bitew zakończona zwycięstwem mjr Roberta Skowrońskiego. Narracja w tym wątku odniesie się 

również do wykorzystywania kolei przez powstańców i represji po upadku powstania styczniowego.     

Ilustracją wątku historycznego będą plany działań powstańczych w rejonie Skierniewic w 1794 r., 

mapa działań wojennych w czasie powstania styczniowego oraz portrety Tadeusza Kościuszki, 

rosyjskiego generała Iwana Paskiewicza, generała Jana Skrzyneckiego. W gablocie towarzyszącej 

prezentacji znajdą się zabytki i kopie historyczne mundurów powstańczych, broni białej i palnej, 

ryngraf, klamra pasa, ozdoby czapek, kule i pociski.   

 

P2 Prezentacja materiałów historycznych 
 

Mapa: Królestwo Łowickie  -zmiany linii 
granic od XVII i strefy wpływów do czasów 
carskich. 

  

Portret arcybiskupa Michała 
Poniatowskiego 

 

MNW 

Dokumenty związane z funkcjonowaniem 
manufaktury (kontrakty na zamówienia) 

 AGAD; APP, Wełna 

kupiona, rachunki, 

sygn. 53, nlb; APP, 

Sukna postrzyganie. 
Rachunek 1788 r. sygn 

54, nlb; Extrakty 

książek 
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magazynowych fabryki 

sukiennej w 

Skierniewicach, sygn. 
49, nlb; Kontrakt na 

dostawę sukna AGAD, 

APP, sygn. 50, nlb. 
Schemat pomieszczeń manufaktury  AGAD; APP, sygn. 46 

Projekt statutu manufaktury z 1792 r.   AGAD; APP, sygn. 47, 

nlb 
Pokwitowania opłaconych  podatków z 
1843 r. 

 

IH 

Pokwitowania opłaconych  podatków z 
1855 r. 

 

IH 

Pokwitowania opłaconych  podatków z 
1864 r. 

 

IH 

j.w. 1885 

 

IH 

Świadectwo dla Juliana Wincentego 
Gałeckiego o pochodzeniu ze stanu 
szlachectwa 13.04.1860 

 

IH 

Mapa z podziałem administracyjnym 
Królestwa Polskiego ukazująca okres od 
1816 do 1914 roku oraz zmiany 
własnościowe ekonomii skierniewickiej i 
zmiany granic miasta 

 Do wykonania 

Wpis do księgi hipotecznej dotyczący 
przejścia folwarku skierniewickiego na 
własność cara, 1856 r.  

 Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe 
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Portret Jana Kozietulskiego 

 

MNW MP 2113 
Muzeum Wojska 
Polskiego, przed 1821 
Domena publiczna 
https://commons.wiki
media.org/wiki/ 
File:Jan_Leon_Kozietul
ski.PNG?uselang=pl 
(Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe)  

Henryk Pillati, Kozietulski w wąwozie 
Somosierra, 1855 
 
 

 

Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze 

Kurtka mundurowa Kozietulskiego  
 

 

MWP 

Portret Ludwika Davouta 

 

Domena publiczna, 
Pałac Wersalski 1834,  
Alexis-Nicolas 
Perignon 
https://commons.wikimedia.or
g/wiki/File:Davout_Lt-
Col.jpg?uselang=pl 

Gley, Gérard (1761-1830), Rapport Jaśnie 
Oświeconemu Xiążęciu Jmci Eckmühl 
Marszałkowi Państwa Francuzkiego etc. 
etc. w sprawie względem wsi Kęszyc, 
podany, 1811 

26 stron; pdf Biblioteka Narodowa, 
2.009.781A; domena 
publiczna, POLONA 

Plan działań powstańczych w rejonie 
Skierniewic w 1794 r. 

 Do wykonania 
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Portret rosyjskiego generała Iwana 
Paskiewicza, G. Dawe, 1823 

 

Ermitaż  

Mapa działań wojennych w czasie 
powstania styczniowego 

 Do wykonania 

Portret Tadeusza Kościuszki wg Josefa 
Grassiego, przed 1850 

 

MNK 

Portret generała Jana Skrzyneckiego, G. W. 
Lehmann 

 

Biblioteka Narodowa 
G.14721/I 

Portret prymasa Ignacego Krasickiego, 
Krafft Starszy, 1768 
 

 

MNK  

Wybrane teksty utworów Krasickiego    

 
 
G4 Gablota wysoka 
 

Fragment tablicy dla Jana 
Kozietulskiego 

63x8,5x16 

 

IH 
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Kopia kurtki mundurowej 
Kozietulskiego  

 

 

MWP 

Pistolet z zamkiem 
skałkowym z herbem 
Jastrzębiec, pocz. XVIII w. 

Dł. 53,5 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-3264 

Karabin z zamkiem 
skałkowym wzór 1777, 
modyfikowany w 1805 r.  

Dł. 118,2 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-3673 

Rewolwer 5-strzałowy, ok. 
1860 r. 

Dł. 28,8 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-3558 

Para pistoletów 
kawaleryjskich systemu 
Lorenza,1863 

Dł. 41,3 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-
3569/1-2 

Para pistoletów 
kapiszonowych, ok. 1850 r. 

Dł. 18,2 cm  Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-
3565/1-2 

Dubeltówka kapiszonowa, 
ok. 1850 r.  

Dł. 120 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-2630 

Kokarda z kitą do czapki 
oddziału powstańczego 
Taczanowskiego, 1863 r. 

Śr. 4,5 cm; 
wys. 11,5 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-3101 
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Kopia munduru 
szeregowego IV pułku 
Piechoty Liniowej 
Królestwa Polskiego, 1830 
r.  

 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-
4352/1-2 

Kopia kaszkietu 
szeregowego IV pułku 
Piechoty Liniowej 
Królestwa Polskiego 

 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-4354 

Kopia munduru 
szeregowego II Pułku 
Ułanów Królestwa 
Polskiego, 1830 r.  

 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-
4352/1-3 

Kopia czapki ułańskiej II 
Pułku Ułanów Królestwa 
Polskiego, 1830 r. 

 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-4355 

Kopia sznura 
etyszkietowego do czapki 
ułańskiej, 1830 r.  

  Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-4356 

Kokarda metalowa z czapki 
powstańca, 1831 r. 

Śr. 5,5 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-2393 

Rozetka z orłem na 
podkładzie ze wstążki, 
1863 r.  

  Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-3372 

Ryngraf wojskowy z 
wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, srebro, 
XVIII w.  

20,7x18 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-3992 

Kula armatnie i kule 
kartacze, 1831 r.  

  Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-W-
435; MNK V-W-445/1-8 

Szabla piechoty wz. 1861 Dł. 82,3 cm; 
pochwa 84,7 
cm  

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-
1899/1-2 
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Klamra pasa wojskowego, 
1831 r. 

7,7x8,5 cm 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-2971 

Sztucer M 1854 Lorenz, 
1854-1866 r. 

 

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-7570 

Pociski karabinowe z 
powstania styczniowego 

  Jerzy Mrugała 

 
Poza gablotą  
 

Lanca ułańska, 1863 r. Dł. ok. 250 
cm  

 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie, MNK V-849 

 
 
11.  Konstancja Gładkowska (1810-1889) 
 
Osobne miejsce w strefie 3 zajmuje prezentacja postaci Konstancji Gładkowskiej. Jej portret oraz 

wizerunek Fryderyka Chopina z lat młodości są kanwą ilustrującą ich młodzieńcze zafascynowanie 

zakończone wyjazdem Chopina z Warszawy. Jego portret wybrany do ekspozycji ma szczególny 

charakter. Został wykonany przez miniaturzystę wiedeńskiego Moritza Daffingera. Artysta zamówił 

swój portret specjalnie dla ukochanej i przekazał go w liście za pośrednictwem swojego przyjaciela 

Jana Matuszyńskiego 26 grudnia 1830 roku. W prezentacji zawarte są dwa wpisy Gładkowskiej do 

pamiętnika Chopina, nuty skomponowanych dla niej pieśni „Gdzie lubi” i „Życzenie” oraz rękopis nut 

koncertu f-moll Chopina, którego adagio powstało pod wpływem młodzieńczego uczucia do 

Konstancji, pochodzący z tomu należącego niegdyś do siostry  Chopina Ludwiki Jędrzejewiczowej. 
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Kolaż na ścianie po lewej przy punkcie dźwiękowym  
 

Portret Konstancji Gładkowskiej Anny 
Chamiec 

 

Muzeum Fryderyka 
Chopina nr M/1160 i 
M/1463 

Portret Fryderyka Chopina, Josef 
Kriehuber wg Moritza Michaela Daffingera 
z 1830 [?], litografia [ok. 1831?] 
 

 

Biblioteka Narodowa  
Warszawa, nr inw. 
G.6835 T.I-38 
 

Kopia wpisów Gładkowskiej do Albumu 
Fryderyka Chopina w Warszawie, 1830, 
karta 09 i 12 

 

 

Muzeum Fryderyka 
Chopina, M.67-1953 

Koncert f-moll Chopina 
 

 j.w. M/175; rękopis w 
Bibliotece Narodowej w 
Warszawie 

pożegnanie Chopina z 
Konstancją Gładkowską: karta pocztowa  

 j.w. MCPocz/438 

Nuty „Gdzie lubi” 

  

Biblioteka Narodowa 
Mus.III.65.641 

 
GŁ2 Materiał dźwiękowy 
 
- środkowa część Koncertu f-moll, op. 21 (Larghetto) 
- Walc Des-dur, op. 70 nr 3 
- skomponowane przez Chopina dla Gładkowskiej pieśni  „Gdzie lubi” i „Życzenie” 
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STREFA 4 
 
13.1. Carowie w Skierniewicach - budowa koszar i cerkwi 
13.2. Wizyty carów, zjazd 3 cesarzy 
14.2. Kolejowe idee 
 
Po upadku Napoleona Skierniewice przeszły pod zarząd rosyjski. Tekst narracji zawarty w prezentacji 

multimedialnej opisuje zmiany administracyjne i gospodarcze będące konsekwencją rządów 

rosyjskich, zwłaszcza okres policyjnego rządzenia po upadku powstania styczniowego. Przedstawione 

zostaną losy dworu arcybiskupów: przeznaczenie budynku na koszary wojskowe do wybuchu 

powstania listopadowego, przebudowa w 1818 roku oficyny na lazaret, przekazanie majątku księciu 

Konstantemu w 1830 roku, organizacja letniej rezydencji dla rodziny carskiej pod kierunkiem 

architekta Adama Idźkowskiego w latach 1833-1859 i budowa pałacyku myśliwskiego w 1841, 

organizacja zwierzyńca i bażantarni, budowa małej cerkwi. Nieco później, w latach 1885 – 1895, 

powstały również koszary przy ul. Stefana Batorego według projektu Aleksandra Woydego, a drugi 

zespół koszarowy, których budowniczym był Abrem Bombel, wzniesiono w 1900 roku przy obecnej 

ul. Kilińskiego (dawniej Ułanów Carskich). Dla stacjonujących w mieście żołnierzy carskich zbudowano 

w latach 1909-1911 cerkiew Narodzenia Pańskiego (od 1936 roku kościół garnizonowy pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).  Gablota zamontowana na tle widoku cerkwi prezentuje 

charakterystyczny element architektoniczny tego typu świątyni, zwieńczenie w formie „cebuli”.    

Zmiany architektoniczne wprowadzone w pałacu były wynikiem wizyt cara w Skierniewicach, które 

miały miejsce raz lub dwa razy w roku. Ich celem był wypoczynek i polowania w specjalnie na ten cel 

zaaranżowanym zwierzyńcu. Kontynuując wcześniejszy wątek zaprezentowane zostaną w tej sekcji 

wydarzenia związane ze zjazdem w 1884 trzech cesarzy Aleksandra III, Franciszka Józefa I i Wilhelma 

I, przy udziale ministrów spraw zagranicznych Otto von Bismarcka, Nikołaja de Giersa i Gustava 

Kalnoky’ego. Tematem rozmów była sprawa polska, czyli polskie dążenia niepodległościowe. Tekst 

wyjaśniający w tej części ekspozycji zaprezentuje historię sojuszu cesarzy.  Narrację ilustrują 

wykonane w formie figur woskowych  postaci Aleksandra III, Franciszka Józefa I, Wilhelma I. 

Powyższe wydarzenia umożliwił rozwój kolejnictwa. Pierwsza trasa kolejowa na ziemiach polskich 

wyznaczona została między Warszawą z Sosnowcem przy granicy z Galicją. Jej budowę rozpoczęto w 

1840 roku. Najwcześniejszy odcinek łączył Warszawę ze Skierniewicami trakcją parową i etapowe 

prace pomiędzy kolejnymi stacjami doprowadziły do otwarcia dworca kolejowego w mieście w 1845 

roku. Materiał w tej sekcji ekspozycji dotyczy budowy dworca i wpływu stworzenia połączenia 

kolejowego na życie mieszkańców Skierniewic, m.in. w aspekcie rozbudowy miasta, wzniesienia 

nowego ratusza w latach 1846-1847, budowy parowozowni, rozwoju szkolnictwa. Stacja kolejowa dla 

carów usytuowana została w parku przy pałacu carskim, zaś dworzec w budynku należącym do 
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Zarządu Księstwa Łowickiego, wzniesionym w 1845 roku w stylu mauretańskim przez architekta 

Adama Idźkowskiego. Dworzec ten posłużył za miejsce celebracji spotkania trzech cesarzy, gdzie 

warszawscy artyści opery i baletu zorganizowali przedstawienie dla władców, świty i dziennikarzy. 

Drugi dworzec – miejski - wzniesiono w 1875 roku według planów Jana Heuricha w stylu łączącym 

elementy neogotyku i neoklasycyzmu.    

Prezentacja wątków historycznych i ikonograficznych w prezentacji multimedialnej poszerzona jest o  

ekspozycję makiety dworca Idźkowskiego, rekonstrukcje postaci Aleksandra III, Franciszka Józefa I, 

Wilhelma I oraz zabytki wiążące się z rozwojem kolejnictwa z przełomu XIX/XX wieku.  

 
Centralnie: 
 
Makieta dworca kolejowego Idźkowskiego 
 
 
Na ścianie między oknami 
 

Spotkanie 3 cesarzy - wielkoformatowy 
wydruk  
 

 

IH 

 
Na postumencie 
 

Figury woskowe Aleksandra III, Franciszka 
Józefa I, Wilhelma I w układzie według 
zdjęcia 

 

Центральный 
государственный 
архив кинофотофоно-
документов Санкт-
Петербурга 
 

 
 
Gablota słupkowa 
 

Talerz z dworu carskiego wys. 3 cm, 
śr. 22 cm  

 

IH; własność Andrzeja 
Starusa  
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G7 Gablota montowana na podporze 
 

Element architektoniczny: 
cebula z cerkwi 

wys. 60, szer. 
50 cm 

 

Kolekcjoner, p. 
Grabowski 

 
Zdjęcie na podporze 
 

Cerkiew 

 

IH 

 
 
G3 Komentarz historyczny do materiału multimedialnego 
 
M2 Wybrany materiał ilustracyjny 
 

Plan budowy trakcji kolejowej relacji 
Warszawa-Skierniewice  

 MNK III-Ks.sk.PL.-
898/1-4 

Plan Skierniewic z 1883 roku z trasą 
kolejową 

 Wg Józefecki, 1988, s. 
197 

Zdjęcie przykładowej lokomotywy parowej  
(Rawka z fabryki w Seraing) i wagonu 
osobowego 

  

Adam Idźkowski; Ryc z Tygodnika 
Ilustrowanego 1879, nr 207 s. 369; wg 
Józef Buchbinder 

 

Biblioteka Narodowa 
G.6462/II; domena 
publiczna; POLONA 

Projekt dworca carskiego 1843 r. 
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Budynek dworcowy z 1872 roku 

  

Tygodnik Ilustrowany 

Zdjęcia dworca z różnych okresów 

 

 

Stacja Muzeum 
Warszawa 

Digitalizacja albumu „Plany zabudowania 
pałacu w Skierniewicach, 1829 

 IH 

Pierwszy rozkład jazdy z 1845 roku  Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie 

Bilet 1863 

 

Stacja Muzeum 
Warszawa 

Bilet 1886 

 

Stacja Muzeum 
Warszawa 

Bilet 1903 

  

Stacja Muzeum 
Warszawa 

Kapitał 

 

Stacja Muzeum 
Warszawa 

Strona z opisem spotkania cesarza z 
„Kuriera Porannego” nr 259 z 17 września 
1884 roku, s. 3 

 BUW 06024 

Zdjęcia ze spotkania trzech cesarzy 

 

Getty Images 
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Spotkanie trzech cesarzy w Skierniewicach 

 

IH 

Nicolas Karlovitch de Giers, Otto von 
Bismarck i Gustav Kalnoky, podczas 
spotkania trzech cesarzy 

 

The Graphic, XXX, nr 
776, 11.10.1884 

Satyra 

 

Getty Images 

Czar Alexander III with deer killed during 
hunting party, meeting of Three Emperors 
at Skierniewice, Poland, illustration from 
magazine Graphic, volume XXX, no 775, 
October 4, 1884 
 

 

Getty Images 

Zdjęcia i grafiki z przedstawieniem pałacu 
cesarskiego i parku  

 

Np. Biblioteka 
Narodowa DŻS XII 
8b/p.15/11; domena 
publiczna; POLONA 

Pont a côte du jardin de Skierniewice en 
Pologne, 1843 

 MNK XV-R.-22693 

Skierniewice, przyjazd cara 1917 

 

IH 

Grafika 1856-59 
Odbito w Lit. A.Pecq & C.º N.º 482 

 

Biblioteka Narodowa 
G.5240/I; domena 
publiczna; POLONA 
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Zdjęcie cerkwi z 1913 r. 

 

Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe 
w Skierniewicach 

Zdjęcie cerkwi przy pałacu carskim z 1914 
r. 

 

Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe 
w Skierniewicach 

Album – digitalizacja całości  

 

IH 

 
 
G6 2 gabloty wysokie 
 

Lampka kolejowa 16x10x10 cm 

 

IH 

Mundur kolejarza, 1946 r.  

 

Muzeum Stacja 

Zegar ze stacji kolejowej  

 

Muzeum Stacja 
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Torby podróżne, 3 sztuki  

 

Muzeum Stacja 

Centralka telefoniczna  

 

Muzeum Stacja 

Telefon  

 

Muzeum Stacja 

Lampa  

 

Muzeum Stacja 

Sygnalizatory kolejowe   

 

Muzeum Stacja 

Przykładowy model 
parowozu 

 

 

Muzeum Stacja 

Związek Zawodowy 
Pracowników Kolejowych 
Koło Skierniewice 1934 r.  

105 x 124 cm 

 

IH 

 
D2 Stanowisko dla dzieci: mały architekt: gry i zabawy dotyczące projektowania budynku dworca; 
mały kolejarz: wytyczanie tras kolejowych i rozpoznawanie typów parowozów i wagonów, 
projektowanie kolei przyszłości 
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STREFA  5 
 
Strefa 5 łączy dwa aspekty nauki przez postaci związane ze Skierniewicami. Jedną z nich jest dr 

Stanisław Teofil Rybicki (1843-1920), lekarz zaangażowany w działalność polityczną, drugą malarz, 

konstruktor i popularyzator lotnictwa Czesław Tański (1861-1942). 

 
 15.1. Szpital skierniewicki  
 
Do początku XIX wieku w mieście działały dwa szpitale o charakterze przytułków, z których szpital 

przy kościele św. Jakuba rozebrano przed 1859 rokiem ze względu na stan zagrażający zawaleniem. 

Słabą sytuację lecznictwa zreformował dr Stanisław Teofil Rybicki (1843-1920), lekarz powiatowy w 

latach 1867-1890, przekształcając w 1872 roku szpital św. Stanisława w lepiej dofinansowaną 

placówkę z większą liczbą łóżek i praktykujących tu lekarzy. Materiał o historii szpitala uzupełnia  nota 

na temat dokonań dr Rybickiego w zakresie administracji tą instytucją, powołania służby medycznej 

na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, jego osiągnięć medycznych w dziedzinie ginekologii, położnictwa, 

szczepień ochronnych oraz informacja o dwukrotnym kandydowaniu do Dumy Państwowej na jedno 

miejsce przypadające na Skierniewice w 1906 i 1907 roku, które wygrał z ramienia Endecji. Postaci dr 

Rybickiego poświęcona jest ekspozycja materiałów archiwalnych dotyczących jego działalności 

naukowej. Na tle prezentacji powieszona jest gablota z zabytkowymi instrumentami medycznymi.   

 
Na ścianie kolaż 
 

Portret dr St. Teofila Rybickiego, Zakład 
Fotograficzny Karola Beyera  

 

Biblioteka Narodowa 
F. 6759/AFF.I-3 

Willa Rybickiego 

 

IH 

Gazeta Lekarska 1872, R. 7, nr 42: otwarcie 
szpitala 13.10.1872  

 Biblioteka Narodowa  
P.34414 IIegz 

Wybrane dokumenty z archiwum S. 
Rybickiego 

 Archiwum Państwowe, 
Oddział w Grodzisku 
Mazowieckim  

St. Rybicki, „Historja szpitala i domu 
starców Św. Stanisława w m. 
Skierniewice”, 1908  

Strona tytułowa Biblioteka Narodowa 
2.028.020; 1.415.275A 
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Na ścianie zawieszona 
 

Gablota z instrumentami 
medycznymi 

 

 

Szpital Miejski w 
Skierniewicach 

 
 
 
Czesław Tański 
Czesław Tański zajmował się malarstwem rodzajowym, był cenionym portrecistą i pejzażystą. Słynął z 

malowania koni zwłaszcza czystej krwi z Janowca Podlaskiego. Z malarzami, których obrazy 

prezentowane są w dalszej części ekspozycji, Józefem Rapackim i  Teodorem Ziomkiem, łączyła go 

przynależność do Warszawskiej Grupy Artystycznej „Pro Arte”. Inspiracji malarskich szukał w 

Olszance koło Skierniewic, gdzie osiedlił się w 1928 roku. Swój talent inżynierski zrealizował jako 

konstruktor lotni i szybowca, na którym wykonywał pionierskie loty. Jako pierwszy w Polsce wzniósł 

się w powietrze z terenu płaskiego. Jego zamiłowanie do lotnictwa koncentrowało się na budowie 

modeli latających, organizowaniu wystaw lotniczych, wygłaszaniu odczytów i publikacjach.   

. 

W nawiązaniu do działalności konstruktorskiej Tańskiej na ściance działowej pomiędzy strefą 5 i 6 

umieszczony jest powstały w latach 1478-1480 rysunek projektowy lotni Leonarda da Vinci, 

najwybitniejszego w dziejach twórcy działającego również na polu malarstwa i inżynierii. Skrzydła loty 

są tu rozpięte na siatkowym szkielecie, zaś ogon był rozpostarty wachlarzowo jak u ptaka. Leonardo 

przedstawił także mechanizm poruszający skrzydłami za pomocą uchwytu, którym operuje pilot. 

Powyżej zawieszony jest model lotni Tańskiego.  

 
Ścianka działowa  
 

Rysunek z Codex of the Flight of Birds, 
1505, Leonarda da Vinci  

 

Domena publiczna 

 
Model lotni Tańskiego 
 
P3 Prezentacja fotografii Czesława Tańskiego podczas prób lotni 
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Pierwszy skrzydłowiec, 1894 

 

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

Schemat konstrukcyjny, 1895 

 

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

Pola Mokotowskie, 1897 

 

 

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

Tańska Lotnia IV 1896 

 

Domena publiczna 

Śrubowiec 1906 

 

Domena publiczna 

Łątka, 1911 

 

Domena publiczna 
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Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

 

 

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

 

 

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

 
D3 Stanowisko edukacyjne dla dzieci: zabawa w konstruktora – zostań Leonardem da Vinci lub 
Czesławem Tańskim, informacja o wynalazkach Polaków 
 
 
STREFA 6 
 
18. Niemcy weszli od Makowa 
 
Tematem prezentowanym w kolejnej przestrzeni ekspozycyjnej  są wydarzenia związane z I wojną 

światową, w czasie której Skierniewice zajęte były zarówno przez wojska niemieckie, jak i rosyjskie. 

Wprowadzeniem do narracji multimedialnej będą wydarzenia polityczne, pochody, strajki i bunty 

przeciw władzy rosyjskiej w latach 1905-1906 prowadzące do wybuchu I wojny światowej. Zajęcie 

miasta przez Niemców nastąpiło w październiku 1914 roku a walki toczyły się m.in. nad rzeką Rawką 

(tu z użyciem gazów bojowych w pociskach artyleryjskich 12-T) i skutkowały znacznym zniszczeniem 

zabudowy miasta, stacji kolejowej, parowozowni a następnie zajęciem miasta przez wojska rosyjskie i 

nieudanym atakiem kawalerii niemieckiej od strony Makowa. Dwumiesięczny okres okupacji miasta 

rzez Rosjan wiązał się z wysiedleniem Żydów do Wiskitek. W wyniku przesunięcia frontu walk na linię 

Rawki i Bzury Skierniewice znalazły się ponownie pod okupacją niemiecką (18 grudnia 1914 r.). W 

narracji zaprezentowanie zostaną walki frontowe, zmiany administracyjne wprowadzone po 

utworzeniu generalnego Gubernatorstwa w Warszawie i życie codzienne Skierniewiczan w latach 

wojennych (zamknięcie w nocy z 29/30 kwietnia 1915 roku w koszarach miejskich 700 żołnierzy, w 

tym Żydów i wywiezienie ich do obozu w Szczypiornie, ubożenie ludności, podatki, ograniczenie 
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żywnościowe, zezwolenia na handel dla kupców żydowskich, rekwizycje) oraz życie polityczne w 

kontekście działalności partii endeckiej i socjalistów. Ilustracją narracji będą zdjęcia z czasów wojny 

oraz mapy ukazujące przebieg działań wojennych. Ekspozycja w gablocie obejmuje kopie mundurów 

pruskiego i rosyjskiego, broń palną, wyposażenie wojskowe. Zgodnie z deklaracjami miejscowych 

kolekcjonerów zestaw ten będzie rozszerzony o dodatkowe przedmioty. 

 
G4 Głośnik z komentarzem historycznym i wspomnieniami siostry Szemiot ze szpitala na podstawie 
rękopisu własności Małgorzaty Lipskiej Szpunar 
 
M3 Przykładowy materiał multimedialny 
 

Mapa działań wojennych w okolicach 
Skierniewic 

 Interaktywna mapa do 
wykonania 

Kopii cyfrowej zdjęcia zniszczonego 
budynku parowozowni z początku 
listopada 1914 roku 

 Stacja Muzeum 

Kopie cyfrowe gazet niemiecko-polskich  Biblioteka Narodowa 

Kopie cyfrowe zdjęć z czasów wojennych  Piotr Moskwa i 
członkowie Klubu 
Kolekcjonera 

Rozporządzenie co do cen maksymalnych, 
1916 

 

Biblioteka Narodowa 
DŻS IA 5 Cim.; domena 
publiczna POLONA 

 
 
Na ścianie działowej wydruk wielkoformatowy 
 

Mapa wojskowa okolic Skierniewic z I 
wojny „Karte Westlichen Russland”  

 Piotr Moskwa 

 
 
G8 Gablota wysoka 
 

Sztandar Związku 
Ochotników 1914 – 1921 

95 x 105 
cm 

 

IH 
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G9 Gablota wysoka 
 

Manekin: 
Kopia munduru- 
pruskiego 
 

Bluza 
mundurowa 
rozmiar L: dł. 
84 cm, szer. 
47 cm, rękaw 
dł. 64 cm; 
Spodnie 
wymiary: dł. 
105 cm, szer. 
45cm (pas 
90cm); 
czapka 
rozmiar 
głowy 
56/57cm 
pas 
wojskowy z 
klamrą i 
komplet 
ładownic 2 
sztuki 
buty 
saperki/ofice
rki wysokość 
cholewy 
43cm 

 

IH; Piotr Moskwa 

Manekin: 
Kopia munduru 
carskiego 
 
 

Koszula 
mundurowa 
rozmiar L: dł. 
70 cm, szer. 
60 cm, rękaw 
dł. 59 cm; 
Spodnie: dł. 
98 cm, szer. 
45cm (pas 
90cm) 
czapka 
mundurowa: 
rozmiar 
głowy 
56/57cm 
pas 
wojskowy z 
klamrą i 
komplet 
ładownic 2 
sztuki 
buty 
saperki/ofice
rki  wysokość 

 

IH; Piotr Moskwa 
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cholewy 
41cm 

Bagnet carski do karabinu 
Mosin 1891  
 

50,5x4 cm w 
najszerszym 
miejscu  

Piotr Moskwa 

Bagnet pruski długi do 
karabinu Mauser, wzór 
1898 

65x1,7 cm; 
szer. głowni 
6 cm 

 

Piotr Moskwa 

Menażka pruska   Wys. 21,5 
cm, szer. 16 
cm na 10 cm 
(kształt 
owalny) 

 

Piotr Moskwa 

Kociołek carski wojskowy 15x15 cm  

 

Piotr Moskwa 

Pociski karabinowe   Jerzy Mrugała 

 
 
 
STREFA 7 
 

Strefa 7 obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego z prezentacją rozwoju działalności 

naukowej, przemysłowej i handlowej. 

 

19-20. Naukowa atmosfera w pałacu 
 
Dnia 18 marca 1921 roku powołany został Wydział Ogrodniczy SGGW z siedzibą w Skierniewicach 

zakładu naukowego założonego przez prof. Edmunda Malinowskiego (1885-1979), w skład którego 

wchodził po okresie początkowych zmian kierowany przez profesora Zakład Genetyki i Ochrony 

Roślin, Zakład Uprawy i Hodowli Warzyw prowadzony przez prof. Feliksa Kotowskiego oraz Zakład 

Sadownictwa profesora Włodzimierza Goriaczkowskiego. Jego zasługą było założenie sadu 

doświadczalnego między ul. Szeroką i Szpitalną (1928 r.). W okresie po II wojnie światowej 

dyrektorem Instytutu Sadownictwa został prof. Szczepan Pieniążek (1913-2008) a Instytutu 

Warzywnictwa prof. Emil Chroboczek (1902-1978). Narracja zaprezentuje sylwetki obu naukowców,  

rozwój działalności instytutów i ich znaczenie w skali polskich ośrodków naukowych zajmujących się 

sadownictwem i warzywnictwem.    
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P4 Prezentacja materiału historycznego wykonana zostanie we współpracy z Instytutem 
Ogrodnictwa (przykładowe ilustracje)   
 

zdjęcia prof. Emila Chroboczka , 1971 

 

NAC 40-X-5-3 

Szczepan Pieniążek 

 

NAC: 42-L-403 

Jan Rumpel podczas pracy w Instytucie 
Warzywnictwa 

 

 

 

NAC: 40-X-21-7; 40-X-
21-4; 40-X-21-3 

Uprawy warzyw szklarniowe 

 

 

NAC: 40-X-116-11; 40-
X-116-3; 40-X-116-6; 
40-X-116-10; 40-X-
116-8 
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21. Przemysł w Skierniewicach - browar i salon Strakacza 
 
Na tle działającego przemysłu skierniewickiego wyróżniał się browar prowadzony przez Władysława 

Strakacza (1881-1951). W tej części narracji zaprezentowana zostanie sylwetka Strakacza, działania 

prowadzące do unowocześnienia zakładu przejętego od Franciszka Braulińskiego oraz działalność 

społeczna browarnika. Ekspozycję tworzy m.in. oryginalne wyposażenie browaru, chłodnia, beczki z 

nalewaniem zaaranżowane w przestrzeń barową, butelki, kufle, podkładki. Na ściance wydzielającej 

strefę 7 umieszczone zostaną wydruki obiektów papierowych, dokumenty, informacje na temat 

produkcji piwa, etykiety, zaś wśród nich znajdzie się miejsce na widok browaru Strakacza.  

 
Na ścianie z kolażem zdjęć zabytków na podłożu papierowym 
 

Plakat Browaru Strakacza 114x84 cm 

 

IH 
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Kolaż zdjęć 
 

Zdjęcie Władysława Strakacza 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Projekt pomieszczeń piwowarskich 

 

IH; kolekcjoner 

„Z wystawy ciechocińskiej” 

 

IH; kolekcjoner 

Fabryka Korków… 

 

IH; kolekcjoner 

„Wyrób piwa”, 1923 r. 

 

IH; kolekcjoner 

Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 

Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 

Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 

Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 
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Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 

Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 

Etykieta 

 

IH; kolekcjoner 

Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, 
17.06.1926 r., przyznanie złotego medalu 
W. Strakaczowi   

 

IH; kolekcjoner 

 
Przy ścianie 
 

Chłodnia  160x130x110 
cm 

 

IH; kolekcjoner 

 
G10 Gablota wysoka 
 

Metalowa reklama Piwa 
Skierniewickiego 

50x35 cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Kalkomania reklamowa 
Piwa Skierniewickiego 
(gablota płaska naścienna) 

19x27cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 
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Beczka 54x50 cm 

 

IH, kolekcjoner 

Beczka  

 

IH, kolekcjoner 

Nalewak 57x26 cm 

 

IH, kolekcjoner 

BKA Philips (półokrągły)                                   26x32x14cm 

 

IH  

Syfon szklany Strakacza  wys. 25cm x 
10cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Szklana butelka z kapslem 
(browar Strakacza)   

wys. 23 cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Szklana butelka z kapslem 
(browar Strakacza)   

wys. 27 cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 
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Butelka na kwas owocowy wys. 29 cm 

 

IH 

Otwieracz  9 cm 

 

IH 

Kapsle   

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Korek do butelki sygn., 
Strakacz piwo 
skierniewickie 

2 cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Żetony metalowe  

  

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Popielniczka  

 

IH 

Szklanki  

 

IH 

Kufel  

 

IH 

Podkładka  

 

IH 
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G11 Gablota wysoka 
 

Związek Zawodowy 
Spożywców Browar 
Skierniewice 1947 r. 

116x120 cm 

 

IH 

Maszynka do liczenia Feliks 15x30x17 

 

IH 

Kopia pozwolenia na 
odbiór 100 litrów piwa, 
sierpień 1941 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Kopia potwierdzenia 
opłaty na Fundusz 
Odbudowy Chmielników, 
16.09.1949 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Zeznanie podatkowe 1943 
r. 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Pudełko apteczne 
Czesława Strzeleckiego 

Dł 6,5 cm 

 

IH 

Forma do odcisków na 
butelkach  

 

 

IH 

Reklama lemoniady 22x34cm 

 

IH; Mariusz 
Pierzankowski (dar) 
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Butelka  

 

 

Mundur  rozmiar:  
obwód klatki 
piersiowej 
110, długość 
rękawa 62, 
długość tyłu 
72 

 

IH; Mariusz 
Pierzankowski (dar) 

Pamiątki po Władysławie 
Strakaczu: wybór w trakcie 
procedury wypożyczenia 
ze spisu przekazanego 
podczas kwerendy  

  Muzeum Warszawy 

 
 
 
22. Polityka i wojsko 
 
 
M4 Materiał multimedialny 
 
Materiał historyczny dotyczący działalności partii i zagadnień wojskowych w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego zostanie zawarty w prezentacji  multimedialnej w oparciu o zdjęcia i dokumenty 

archiwalne. W latach 1919-1927 starostą skierniewickim był Wacław Gajewski. Jego działalność na 

rzecz odbudowy miasta obejmowała: zmiany urbanistyczne, wytyczanie dróg, budowę mostów, 

tworzenie szkół, kas oszczędności, wzniesienie szpitala, łaźni miejskiej, Domu Sejmikowego (1927), na 

którego otwarcie przybył prezydent Ignacy Mościcki.  

Wydarzenia wojny polsko-radzieckiej (1919-1920) wiązały się z wizytami w mieście najwyższych 

władz wojskowych: generała Józefa Hallera dnia 10 lipca 1919 roku w związku z przeglądem VII 

dywizji piechoty, Józefa Piłsudzkiego przy okazji uroczystości pożegnania zdemobilizowanych 

żołnierzy, zaś w 1920 roku miasta odwiedzili generał Ferdynand Foch i Władysław Sikorski.    

W posiedzeniu VI Sejmiku Skierniewickiego 5 lutego 1920 roku wziął udział Ignacy Paderewski. 

Ilustracją narracji będą zdjęcia, mapa Skierniewic, wyciągi z dzienników rozporządzeń, prasy, plakaty, 

relacje z wyborów, materiały z teczek osobowych. 
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STREFA 8 
 
16. Kino 
25. Szkoły  
 
Kolejny punkt narracji wystawy ukazuje życie rozwój szkolnictwa i kultury w Skierniewicach w okresie 

międzywojennym. W tym czasie działały w Skierniewicach trzy prywatne kina „Kultura”, „Oaza” i 

„Satyr” przy ul. Senatorskiej, w budynku dworca i w Domu Sejmikowym oraz kino przy jednostce 

wojskowej. Sale kinowe funkcjonowały jednocześnie jako sale teatralne dla m.in. „Towarzystwa 

Śpiewaczego Lutnia”. Prężnie działało kółko dramatyczne przy męskim gimnazjum wystawiające 

sztuki Fredry i  Niemcewicza. Wychodziły dwie gazety „Gazeta Skierniewicka” (1930-1934) i „Głos 

Skierniewic i Okolic” (1930-1939). Rozwijało się powoli czytelnictwo dzięki bibliotece Towarzystwa 

Czytelni im. Tadeusza Kościuszki powołanego w 1918 roku, bibliotece wojskowej i założonej przy 

Związku Zawodowym Kolejarzy.  

 

Narracja multimedialna zaprezentuje rozwój szkolnictwa, reorganizację szkół, powstanie gimnazjum 

męskiego im. Bolesława Prusa i szkoły zawodowej handlowej, organizację kursów rzemieślniczych 

zawodowych w zakładach skierniewickich. Ilustracją tej części materiałów będą zdjęcia budynków 

szkolnych, zdjęcia klasowe, dzienniczki szkolne. Życie kulturalne miasta omówione zostanie w 

kontekście  rozwoju kółek teatralnych i działalności kin. Na tym tle zaprezentowana zostanie sylwetka  

Władysława Reymonta (1867-1925), mieszkającego w młodości w Lipcach i w Skierniewicach, kiedy  

pracował na kolei i grywał w teatrze amatorskim. Związek z miastem ugruntowały jego historie 

miłosne, zwieńczone nowelą „Lili. Żałosna Idylla” (1899). Późniejsza twórczość pisarska Reymonta 

zaprezentowana zostanie przez pryzmat kina i ekranizacji, w których wykorzystano zabudowania 

Skierniewic. W materiałach multimedialnych znajdą się fragmenty „Ziemi Obiecanej” (1974) i 

„Chłopów” (1972) oraz innych filmów kręconych na terenie miasta. Pokaz uzupełnią zdigitalizowane 

egzemplarze  „Gazety Skierniewickiej”  i „Głosu Skierniewic i okolic”. 

Ekspozycja rozmieszczona w dwóch gablotach obejmuje sztandary stowarzyszeń męskich i kobiecych, 

przedmioty i dokumenty szkolne, elementy stroju, zdjęcia. Poza gablotami znajdzie się ławka szkolna 

z Gimnazjum im. Bolesława Prusa oraz szyld kina „Stolica”. 

 
G12 Gablota wysoka  
 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej przy 
parafii św. Jakóba, 1937 

104 x 110 cm 

 

Parafia św. Jakuba 
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Katolickie Stowarzyszenie 
Kobiet przy parafii św. 
Jakóba,   

 

 

Parafia św. Jakuba 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej przy 
parafii św. Jakóba, 1936 

102 x 102 cm 

 

Parafia św. Jakuba 

Narodowa organizacja 
kobiet  
 

100x114 cm 

 

Parafia św. Jakuba 

 
Przy oknie 
 

Ławka szkolna z gimnazjum 
im. B. Prusa 

56x120x55 
cm 

 

IH 

 
Na ścianie powyżej ekranu multimedialnego zawieszony 
 

Szyld kina „Stolica” 37x82x27 cm 

 

IH 

 
 
 
 
M5 Materiał multimedialny 
 

Portret Władysława Reymonta, 1897 

 

Biblioteka Narodowa 
F.1902/G 
Domena publiczna 
POLONA 
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Zdjęcie domku dróżnika z Lipiec 

 

Zdjęcie 
współczesne/archiwalne 

Ujęcie z filmu „Lalka” z 1968 i 1977 r.: 
Wokulski wysiada z pociągu 

 Filmoteka Narodowa 

Kadry z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy 
z 1974 r.: Zuckerowa wsiada do pociągu na 
dworcu  

 Filmoteka Narodowa 

Kadr w filmu „Gorączka” Agnieszki Holland 
z 1980 r.: dworzec dworca i peron 

 Filmoteka Narodowa 

Kadr z filmu „Dzieje grzechu” Waleriana 
Borowczyka z 1975 r.: pałac i szklarnie 

 Filmoteka Narodowa 

Kadry z „Chłopi” Jana Rybkowskiego z 
1972 r. z podwórze przy pl. Św. Floriana 15 
jako więzienie  

 Filmoteka Narodowa 

Kadry z filmu „Wołyń” Wojciecha 
Smarzowskiego z 2016 r.: parowozownia 
jako stacja na Wołyniu 

 Filmoteka Narodowa 

Kadry z 31 odcinka serialu „Czas honoru” 
Michała Rosy z 2010 r.: parowozownia 

 Filmoteka Narodowa 

Kadry w filmu „Ostatnie piętro” Tadeusza 
Króla z 2012 r. 

 Filmoteka Narodowa 

Egzemplarz „Gazety Skierniewickiej”     

Egzemplarz „Głosu Skierniewic i okolic”   

Egzemplarz noweli „Lili. Żałosna Idylla”   

Afisz teatralny 1851 
Theatre du Vauxhall, opera Marthe 

 

Biblioteka Narodowa 
DŻS XIXA 5; domena 
publiczna; POLONA 

Zdjęcie Sekcji  Muzycznego Towarzystwa 
Artystycznego, 1932 (Janiszewski 
Stanisław) 

 

Biblioteka Narodowa 
F.119936/IIIA; domena 
publiczna POLONA 

Tableau uczennic pensji Bronisławy 
Kuczyńskiej z 1913 r.  

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 
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Dziennik szkolny Józefa Górala z 
gimnazjum realnego/państwowego 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar); Zdjęcie czy 
obiekt? 

Świadectwo szkolne Jadwigi Trojanowskiej 
rok szk. 1934/35 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Zdjęcia szkolne 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar); 6 sztuk 

Szkoła Maryi Rybickiej, 1923 

 

IH 

Koedukacyjna Szkoła Handlowa Koła 
Polskiej Macierzy Szkolnej 1919 - 1939 

 

NAC Sygnatura: 1-N-
2430 Koncern 
Ilustrowany Kurier 
Codzienny - Archiwum 
Ilustracji 

 
 
G13 Gablota niska 
 

Tableau maturzystek z lat 
1922-24 z pensji 
Twarowskiej 

84x63cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 
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Dziennik szkolny Haliny 
Zamoyskiej z 1924/25 r. 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Medal na 100-lecie L.O. im. 
B. Prusa 

Śr. 7 cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Znaczek na czapkę licealną 
(rozłożona księga z 
kagankiem oświaty) 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Repliki czapek licealnych  z 
okresu około wojennego 

Φ21 cm 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar); 5 sztuk 

Tarcze szkolne L.O. im. B. 
Prusa, okres około wojenny 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar); 10 szt. - wybór 

Odznaki Wzorowy uczeń  

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Przybory szkolne: piórnik 
drewniany 

 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

Liczydło 4x47x25 

 

IH; Andrzej Kostusiak 
(dar) 

 
Ściana za gablotą 
 

Tableau 1906-1912 

 

IH 



56 
 

STREFA 9 
 
12.  Historia z cymesem - Żydzi w Skierniewicach - początki i rozwój społeczności żydowskiej 
26. Wojna 
27. Bomby spadły na miasto 
28. Bitwa nad Bzurą 
29. Tajne życie, tajne szkoły, tajne organizacje 
31.1 Felicjan Szczęsny Kowarski 
 
 
Ostatnia historyczna strefa wystawy pokazuje dzieje miasta w czasie II wojny światowej oraz – jako 

preludium do powstania getta żydowskiego – dzieje społeczności żydowskiej w mieście od czasów 

osiedlenia w 1797 r. Narracja kontynuowana jest wraz z wejściem wojsk niemieckich do Skierniewic 

10 września 1939 roku. Niszczeniu miasta towarzyszyło tworzenie przez Niemców obozów w 

koszarach wojskowych (przy  ul. Batorego) dla jeńców wojennych sprowadzanych z terenu Polski, 

przewożonych następnie do Niemiec oraz zorganizowanie getta w latach 1940-1943. Miastem 

zarządzał burmistrz, Franciszek Filipski a po nim Artur Witemberg. Narracja zaprezentuje sytuację 

gospodarczą pod okupacją, zasięg przymusowych prac obywateli polskich w czterech obozach pracy i 

karnym, warunki życia w getcie, terror, migracje ludności z terenów polskich włączonych do Rzeszy i z 

Warszawy po wybuchu powstania w 1944 roku: jedną z takich osób był Edward Okuń (1872-1945), 

malarz tworzący w stylu secesji, pejzażysta, portrecista, ilustrator.  

 
M6 Materiały multimedialne 
 
Wstępem do opowieści o czasach wojennych będzie prezentacja historii ludności żydowskiej, 

założenia gminy żydowskiej w 1827 r. i jej wpływu na życie codzienne Skierniewic; nakreślona 

zostanie tu sylwetka Abrama Bombla (1892-1940) oraz zarys sytuacji politycznej, w wyniku której 

doszło do wybuchu II wojny światowej.   

Wybór materiałów ilustrujących działania wojenne zostanie wykonany ze zbiorów kolekcjonerskich i 

archiwalnych. Obejmować będą plan miasta z zaznaczoną strefą zamieszkania przez Żydów w 

trójkącie ulic Okrzei, Mireckiego, św. Stanisława i 1 Maja, z rozmieszczeniem budynków żydowskich i 

cmentarza (zdjęcia Bożnicy przy ul. Batorego, Bożnicy u zbiegu ulic Piotrkowskiej, Poprzecznej i 

Barańskiej wzniesionej między 1815 a 1860 rokiem i zniszczonej w 1906 roku, Domu lekarza i 

przedsiębiorcy Abrama Bombla przy ul Sienkiewicza 18, Domu Szpichlerza przy ul. Sienkiewicza 18 z 

„Teatrem Żydowskim po rosyjsku”, Kamienicy Pferera – budynek Banku Żydowskiego przy ul 

Strykowskiej, domu modlitwy spalonego w 1939 roku przy zbiegu ul. Batorego i Okrzei, szkoły z 1854 

roku przy ul. Poprzecznej i Piotrkowskiej/Batorego, rzeźni przy ul. Rawskiej z 1899 roku, mykwy przy 

ul. Baraniej 9 z 1854 roku, szlachtuza przy ul. Stodolnej, za miastem, z 1861 roku). Na strefę żydowską 

w mieście nałożony zostanie plan miasta z granicami getta. Początek narracji dotyczącej działań 



57 
 

wojennych stanowi relacja z walk stoczonych nad Bzurą od 9 do 22 września 1939 roku. 

Wykorzystane tu będą zdjęcia z rekonstrukcji wykonanej w 2005 roku przez Koło PTTK nr 1 przy 

Politechnice Warszawskiej. Dzieje Skierniewic w czasie wojny ukażą ogłoszenia władz okupacyjnych, 

ogłoszenia o straceniach Polaków i pracach przymusowych (nakaz kopania szańców z 28.10.1944 r. w 

zasobach IH) oraz zdjęcia archiwalne. Działania wojskowe na terenie miasta skonfrontowane będą z 

rozwojem tajnego nauczania: omówiona zostanie działalność szkół według programu zatwierdzonego 

przez władze niemieckie i funkcjonowanie kompletów prowadzonych przez Tajną Organizację 

Nauczycielską w ramach szkoły podstawowej i średnich, działalność AK, Komendy Obrońców Polski i. 

in. z przykładowymi akcjami, tworzenie konspiracyjnych rad narodowych. Jednym z prowadzących 

tajne nauczanie był artysta Felicjan Szczęsny Kowarski (1890-1948). 

Materiały (dokumenty i fotografie) dotyczące BCH-Komendy Powiatowej w Skierniewicach, 2 

Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego i innych jednostek wojskowych garnizonu skierniewickiego 

pozyskane zostaną od p. Jerzego Murgrabiego. 

 
 
Ściana przy wejściu 
 

Zdjęcie lotnicze Skierniewic, 1944 

 

IH 

 
Ściana działowe między strefą 8 i 9 (przykładowy wybór) 
 
Kolaż zdjęć getta z zasobów IH. 
 
 
 G14 Gablota wysoka z przedmiotami wojskowymi 

 

Mundur wojska polskiego   MWP lub zbiory 
kolekcjonerskie 

Rkm Diektariewa wz. 1928 130x30 cm 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 

Karabin Mosin wz. 1930 133x18 cm 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 
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Karabinek Mosin wz. 1941 
(z bagnetem) 

132x18 cm 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 

Pistolet maszynowy wz. 
1941 (pepesza) 

84x18 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 

Pistolet maszynowy wz. 
1943 

83x24 cm 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 

Karabinek AK-47 88x26 cm 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 

Pistolet TT wz. 1933 20x12 cm 

 

Jerzy Murgrabia - 
depozyt 

Maska przeciwgazowa 36x28x22 

 

IH 

puszka na maski 27xΦ14 

  

IH 

hełm 16x24x15,5 

 

IH 

manierka 18x11x7 

 

IH 
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saperki 50x15 

 

IH 

łuska armatnia 81xΦ14 

 

IH 

Amunicja, łuski i inne 
pamiątki z pobojowisk nad 
Bzurą  

  Jerzy Murgrabia 

Łyżka niemiecka Dł. 14 cm 

 

IH 

Megafon z czasów II wojny 55xΦ46 

 

IH 

Sztućce 26 Pułku Artylerii 
Polowej (1921) 

 

 

IH 

 
GŁ5 Stanowisko odsłuchowe: zawiera komentarz historyczny do wydarzeń II wojny światowej oraz 
nagrania wspomnień z czasów wojennych mieszkańców Skierniewic (nagranie wspomnień 
deklarowane przez p. Piotra Paradowskiego). 
 
STREFA 10 
 
Galeria sztuki 
(kierunek zwiedzania przeciwny do ruchu wskazówek zegara – zwiedzający przechodzi wokół sali 
kierując się ku korytarzowi wyjściowemu) 
 
17. Romuald Kamil Witkowski  
23. Kulturalnie i wielokulturowo  
24. Adam Petryna otwiera muzeum - opowieść o artyście malarzu 
 
Obrazy rozmieszczone w strefie 10 ukazują twórczość malarzy, których losy wiązały się ze 

Skierniewicami. Zestawione ze sobą pokazują nie tylko różność technik malarskich i tematów, ale 

również oddają barwną mozaikę losów ludzkich. Gablota z popiersiami autorstwa Adama Petryny i 
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wybór jego obrazów będzie pretekstem do opowieści o Ognisku Księżackiej Kultury i muzeum 

działającym we wsi Chąśno w latach 1927-1934. Rzeźby artysty zestawione są z rzemieślniczymi 

reliefowymi fragmentami dekorującymi kominek. Wśród prezentowanych artystów znajdują postaci 

występujące we wcześniejszych strefach wystawy jak Feliks Szczęsny Kowarski (1890-1948), którego 

dzieła naznaczone jest wpływami rozmaitych stylów  malarskich, czy secesyjny pejzażysta, portrecista 

i ilustrator Edward Okuń (1872-1945).  

Przedstawiona tu zostanie też twórczość awangardowego malarza Romualda Witkowskiego (1876-

1950) urodzonego w Skierniewicach, absolwenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na 

przykładach jego malarstwa omówione zostaną cechy stylu w poszczególnych okresach twórczości i 

tematyka dzieł obejmujących portrety, pejzaże, martwe natury. Drugim artystą skierniewickiego 

pochodzenia jest pejzażysta Teodor Ziomek (1874-1937), uczeń Leona Wyczółkowskiego i Jana 

Stanisławskiego, na stałe mieszkający w Warszawie, specjalizujący się w widokach Mazowsza i 

Wileńszczyzny, brzegów Morza Bałtyckiego i Czarnego. W gronie tym malarzy występuje też artystka 

żydowskiego pochodzenia, Estera Karp (1897-1970), wykształcona w Wiedniu i działająca w Polsce i w 

Paryżu, której biogram wpisze się we wcześniejszą część ekspozycji poświęconą ludności żydowskiej. 

Uzupełnieniem narracji będzie sylwetka Pii Górskiej (1878-1974), malarki, poetki i działaczki 

społecznej, uczennicy malarzy Józefa Rapackiego i Józefa Mehoffera, przyjaciółki Józefa 

Chełmońskiego, któremu poświęciła „Wspomnienia” (1932) [alternatywnie, w zależności od 

pozyskania dzieła artystki]. Galerię zamykają współcześnie żyjący artyści Maria Najdek i Marek 

Sadowski, Włodzimierz Warulik, Józef Wasiołka (1921-2008) i ich widoki Skierniewic.   

 
 
D4 Stanowisko dla dzieci (stół dotykowy multimedialny przy oknie): z zabawami i grami uczącymi 
technik malarskich, stylów malarskich oraz zasad kompozycji.  
 
 
G15 Gablota niska pośrodku strefy 
 

Fragment pieca M. 
Bombel, Skierniewice 

30x28x 14cm 

 

IH, kolekcjoner 

Fragmenty terakotowe 
kominka 

26x19x9 cm 

 

IH, kolekcjoner 
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J.w. 19x26 x 8 cm 

 

IH, kolekcjoner 

J.w. 10x17x4 cm  
  

 

IH, kolekcjoner 

J.w. 22x22x7 cm  

 

IH, kolekcjoner 

J.w. 10x7x3 cm 

 

IH, kolekcjoner 

J.w. 32x22x20 cm 

 

IH, kolekcjoner 

J.w. 15x8x4,5cm 

 

IH, kolekcjoner 

J.w. 24x17x4cm 

 

IH, kolekcjoner 

 
 
Ściana po prawej stronie 
 
Rezerwacja na obrazy wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie (wstępna deklaracja 

wypożyczenia obrazu Feliksa Szczęsnego Kowarskiego, Edwarda Okunia, Romualda Witkowskiego 

powinna być potwierdzona jak najszybciej przez powołanego Dyrektora Muzeum Historycznego ze 

względu na procedury MNW). 
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Ściana między oknem 1 i 2    
 
Na ścianie 
 

Obraz Adama Petryny  36x31, 
58x46, 
55x46, 
50x42, 
55x46, 
55x47, 
80x65 

 
 

IH 
(do wymieniania w 
ciągu roku ze względów 
konserwatorksich) 

 
G16 2 gabloty słupkowe 
 

Popiersie kobiety 53x37x28 

 

IH 

Popiersie kobiety 40x28x24 

 

IH 

 
 
Ściana między oknem 2 a 3 
 

Estera Karp, Pianistka,  
technika olejna na płótnie 
 

60,5x73 cm 

 

IH  

Estera Karp, 
Wioślarki, technika olejna 
na płótnie 
 

57x72 cm 

 

IH 

Obraz Pii Górskiej   Do negocjacji z Rodziną 
(depozyt) 
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Ściana bez okien 
 

Teodor Ziomek, „Pejzaż 
zimowy” 
 

37x53 

 

IH 

Józef Rapacki, „Pejzaż z 
pastuszkiem” 

27x42 

 

IH  

Józef Rapacki, „Pejzaż z 
wrzosowiskiem” 

28x39 

 

IH 

Józef Rapacki, „Pejzaż z 
bocianami”  

28x39 

 

IH 

Maria Najdek, „Ulica 
Krótka” 

68x81 

 

IH 

Maria Najdek, „Ulica 
Krótka” 

68x81 

 

IH 

Maria Najdek, „Ulica 
Okurzałego” 

68x81 

 

IH 
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Marek Sadowski „Brama 
pałacowa” 

67x87 

 

IH 

J. Wasiołek, Ratusz miejski 76x90 

 

 

IH 

 Włodzimierz Warulik, 
Ratusz miejski 

60x45 

 

IH 

 
STREFA 11  
 
KORYTARZ 
 
Przesłanie na przyszłość: Skierniewice wczoraj i dziś  
 
Ekspozycja w korytarzu prowadzącym do wyjścia składa się z kolaży zdjęć i pocztówek ukazujących 

obraz Skierniewic z okresu ostatniego wieku. Powstałe obrazy prezentują zmiany urbanistyczne i 

architektoniczne w mieście oraz zmiany społeczne poprzez włączenie obrazów życia współczesnego 

miasta.    

Ostatni etap wystawy tworzą zwiedzający dodając do klasycznego schematu wizyty w muzeum 

własne refleksje. Interaktywna tablica umieszczona na końcu ekspozycji pozwoli odnieść się do 

narracji wystawy poprzez komentowanie i głosowanie na wybrane eksponaty czy prezentowane 

zagadnienia. Możliwość zapoznawania się treściami innych zwiedzających stworzy platformę 

interakcji z meritum wystawy i dyskusji na poziomie partycypacji „my w muzeum”. Muzeum wzmocni 

w ten sposób rozwój społeczności, zachęci do dyskusji i jednocześnie pozyska informacje o 

indywidualnych doświadczeniach. Stanie się też depozytariuszem refleksji współcześnie żyjących dla 

przyszłych pokoleń zgodnie z najstarszą dewizą polskiego muzealnictwa „przeszłość-przyszłości”.  
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Ściana 1 
 
Kolaż z pocztówkami z dorożkami i Regulamin  porządkowy dla dorożek konnych z 1938 r. 
 
Ściana 2  
 
Kolaż z pocztówkami przedstawiającymi widoki Skierniewic z różnych okresów z zasobów Izby 
Historii Skierniewic. 
 
Ściana 3 
 
Kolaż ze zdjęć z wizerunkami Skierniewiczan z zasobów Izby Historii Skierniewic oraz zdjęcia 
współczesne z uroczystości z udziałem Skieniewiczan. 
 

Skrzynka z listą lokatorów 
kamienicy nr 2-3 przy 
Rynku. wymiary:  

85 x 35 x 7cm 

 

IH; Mariusz 
Pierzankowski (dar) 

 
 
Ściana 4 
 
Interaktywna tablica z refleksjami zwiedzających 
 
 
EKSPOZYCJA ZEWNĘTRZNA 
 
KUBIK I 
 
Projekcja filmu Ireneusza Skruczaja „Obłoki śmierci – Bolimów 1915” 
 
Ekspozycja: 

CKM Maxim 1910 150x86x86 
cm 

 

Jerzy Murgrabia 

 
KUBIK II  

Projekcja Kronik filmowych związanych ze Skierniewicami (materiał proponowany przez p. Piotra 

Moskwę, do weryfikacji merytorycznej w zakresie publicznego użytkowania po powołaniu muzeum). 
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KUBIK III 
 
Ekspozycji poświęcona Puszczy Bolimowskiej i dawnym zawodom leśnym we współpracy z 

Oddziałem Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego: 

1. Tło: Fototapeta pokrywająca całą ścianę przedstawiająca puszczę z widocznymi dużymi 

drzewami, przed nią fragment ściany lasu – prawdziwe: pnie drzew od podłogi do sufitu, 

krzewy, runo leśne. 

2. W jednym rogu boksu: fragment kurnej chaty budnickiej w przekroju, z drobnymi sprzętami, 

pękami ziół, beczkami. 

3. W przeciwległym rogu potężny pień sosny od podłogi do sufitu, a na nim bartnik na leziwie 

dziejący barć. W tej części ekspozycji „wystawka” sprzętów bartnych. 

4. Informacje na planszach ilustrowanych:  

- o budnictwie i jego roli w dawnej gospodarce, 

- o bartnictwie, prawie i zwyczajach bartnych, 

- historia turów i Puszczy Bolimowskiej, 

- informacja o Bolimowskim Parku Krajobrazowym jako  „spadkobiercy” Puszczy 

Bolimowskiej.  

5. Koszt ekspozycji: jeśli uda się nieodpłatnie pozyskać drewno (pnie do symulowania ściany 

lasu i wielki pień, w którym bartnik wydziewa barć), darcice do urządzenia chaty Budnika i 

kłody do wydziania kłód bartnych, koszty dotyczyć będą: 

-  koncepcji ekspozycyjnej, 

- opracowania treści tablic – ok. 2 000 zł, 

- fizycznego urządzenia ekspozycji (kłopotliwe ustawienie wielkiego pnia) 

- wydruku tablic z informacjami (zależnie od wielkości i ilości miejsca, i rodzaju samych tablic) 

– ok.  2 500 zł, 

- zakup stroju bartnika i sprzętów bartnych – ok. 6 000 zł,  

- zakup wyposażenia chaty budnickiej – ok. 3 000 zł, 

- opracowanie tekstów do tablic – gratis (Bolimowski Park Krajobrazowy), 

- nagłośnienie (szum lasu, śpiew ptaków, stukanie dzięciołów)  

- rozpylane zapachy leśne – żywica, wrzos, łąki kwitnące 

 

KUBIK IV 

Ekspozycja stworzona we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
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NAMIOT  

Proponuje się wykorzystanie zaplanowanego w projekcie budowlanym rozkładanego w sezonie 

letnim namiotu na prezentację czasową zabytków wielkogabarytowych lub miejsce organizowania 

eventów i warsztatów.  

 

EKSPOZYCJA WAGONU - PLATFORMY  

Propozycja ekspozycji platformy amerykańskiej z ok. 1944 r. deklarowanej do przekazania Muzeum w 

depozyt przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w piśmie PSMK-ZG 38/kc/17 z dn. 3.09.2017 

r. skierowanym do Prezydenta Miasta Skierniewice nie jest możliwa do przyjęcia w ramach 

warunków obecnego projektu budowlanego ze względu na brak zaprojektowanego i włączonego do 

prowadzonych prac budowlanych wymaganego toru o długości 15 m. Wprowadzenie wagonu do 

ekspozycji zewnętrznej Muzeum jest możliwe w przyszłości, na dalszym etapie rozwoju koncepcji 

wystawy pod warunkiem zlecenia projektu budowlanego uzupełniającego, uzyskania zgody na 

budowę, zrealizowania wskazanej w piśmie pełnej konserwacji obiektu oraz dopełnienia 

merytorycznego warunku wprowadzenia go w przestrzeń wystawienniczą. 

 

 

 
dr Dorota Gorzelany, kustosz dyplomowany 
28 września 2017 r. 
    


