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na wybranych przykładach działań
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doktorant
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Ur. w 1981 r. w Krynicy-Zdroju. Kapłan diecezji sandomierskiej. Studia filozoficzno-teologiczne na
Wydziale Teologii KUL, zakończone tytułem magistra w 2008 roku. W l. 2010-2013 studia licencjackie
z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL - specjalizacja pedagogiczna z dodatkową specjalnością - język włoski oraz specjalizacja Muzealnictwo i ochrona zabytków. Obecnie
doktorant w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL. Zainteresowania badawcze: kultura Europy w czasach nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem na
recepcję sztuki włoskiej, muzealnictwo kościelne i aspekty pedagogiczne działalności muzeów.

Ponad 200-letnie doświadczenie istnienia instytucji muzealnej oraz ponad
2000 lat świadomego gromadzenia kolekcji dzieł sztuki pozwalają zdefiniować i określić, czym jest muzeum dzisiaj1 wskazując na szczególne znaczenie
tej instytucji w realizacji jej funkcji edukacyjnej. Ustawa o muzeach wymienia
zadania spełniane przez muzea, m.in.
gromadzenie zabytków, katalogowanie
i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów, ich zabezpieczanie
i konserwacja, oraz edukacja realizowana przez organizowanie i urządzanie
wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych, popieranie i prowa1

dzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz prowadzenie działalności wydawniczej2. Należy
także zwrócić uwagę, iż w obecnych
czasach ta działalność edukacyjna prowadzona jest przez różne typy muzeów, wśród których od 1 poł. XIX wieku
działają muzea kościelne3. Zostały one
zorganizowane przez przedstawicieli różnych wyznań, którzy z szacunku
do własnej tradycji i religii gromadzili
i chronili przed zniszczeniem przedmioty wycofane z kultu4. Do tej kategorii
muzeów zaliczyć należy Muzeum Parafialne w Grybowie, utworzone po zakończeniu II wojny światowej jako filia
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie5.

D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo”

49(2008), s. 200.
2

Ustawa z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach, tekst jednolity: Dz. U. 2012, nr 0, poz. 987, art. 1,

pkt. 2.
3

Szerzej o historii muzeów kościelnych zob.: B. Skrzydlewska, Muzeum Diecezjalne w Płocku na tle

dziejów muzealnictwa kościelnego, „Muzealnictwo” 49(2008), s. 89-92; W. Szczebak, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów muzealnictwa w Polsce, Tarnów: Biblos, 2003, rozdz. 1.
4

B. Skrzydlewska, Muzeum Diecezjalne w Płocku..., s. 89.

5

Tamże, s. 91; szerzej zob.: T. Bukowski, Urządzenie i funkcjonowanie muzeum parafialnego, „Archi-

wa Bibliotek i Muzea Kościelne” 79(2003), s. 151-160.
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Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pedagogicznej roli muzeów kościelnych na wybranych przykładach działań
realizowanych w Muzeum Parafialnym
w Grybowie. Wybór instytucji przyparafialnej, a więc jednostki muzealnej najniższej w hierarchii muzeów kościelnych
(diecezjalne, przyklasztorne, parafialne),
pozwoli wyszczególnić fundamentalne działania pedagogiczne realizowane
przez konkretne muzeum, które powinny
stać się udziałem każdego muzeum kościelnego.
Funkcja edukacyjna muzeów zaprezentowana została w wielu publikacjach
naukowych6. Literatura omawia jednak to zagadnienie głównie w zakresie
działań muzeów narodowych7, czy też
instytucji wykorzystujących współcze6

sną technologię cyfrową8, bądź ukierunkowanych na działalność dydaktyczną9.
Zagadnienie działalności edukacyjnej
Muzeum Parafialnego w Grybowie nie
zostało dotychczas opracowane10. W literaturze pomijana jest także kwestia
pedagogicznych działań muzeów kościelnych. Brak jest konkretnych przykładów prac tej grupy muzeów, nie tyle
w zakresie wypełniania ich funkcji edukacyjnej, co przede wszystkim odnośnie
wychowania do wrażliwości na sztukę
i odpowiedzialności za spuściznę kulturowo-religijną.
Stereotypowo działania edukacyjne
muzeów kojarzą się z usługami przewodnickimi i wycieczkami szkolnymi do muzeum. Jednak w ostatnich latach podkreśla się aspekt pedagogizacji i dydaktyzacji

Badania o stanie edukacji muzealnej w Polsce zostały przeprowadzone w 2010 roku, zob. M.

Szeląg, Raport o stanie edukacji muzealnej. Podsumowanie pierwszego etapu badań, „Muzealnictwo”
51(2010), s. 34-47.
7

K. Milewska, Muzeum uczy i bawi. Działania edukacyjne Muzeum Narodowego w Szczecinie, „Muzeal-

nictwo” 49(2008), s. 274-285.
8

Muzea wykorzystują różne metody edukacyjne, udostępniając materiały muzealne w Internecie,

tworząc „muzea wirtualne”, wykorzystując metody e-learningu, pogłębiają przekaz ekspozycji muzealnej poprzez multimedia itp., D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie..., s. 200-202.
9

R. Pater, Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej, „Biuletyn Programowy Narodowy Instytut Muze-

alnictwa i Ochrony Zbiorów” 5(2012), s. 18-22; A. Frąckowiak, M. i J. Półturzyccy, Muzea – ośrodki
kultury i edukacji oraz Muzea biograficzne, w: Muzea biograficzne w procesie edukacji kulturalnej. Ekspozycje Fryderyka Chopina, red. H. Depta, A. Frąckowiak [i in.], Warszawa-Radom: Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, 2013, s. 41-57.
10

Historyczne ujęcie działalności Muzeum Parafialnego w Grybowie przedstawione zostało w li-

teraturze naukowej, m.in. A. B. Krupiński, Przegląd dawnej architektury i dzieł plastyki Grybowa oraz
okolicznych wsi, w: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, red. D. Quirini Popławska, t. III, Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1995, s. 185-186 i 194-204; J.
Skrabski, Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna, Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2010, s. 283-284; tenże (z ks. Ryszard Sorota), Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, Grybów: Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, 2013, s. 58-61 oraz
w publikacjach popularnonaukowych m.in. ks. A. Kaźmierczyk, Z historii Grybowa: Muzeum Parafialne
w Grybowie, „Ziemia Grybowska” kwiecień 1999, nr 4(27), s. 8; M. Filipowicz-Solarz, Grybowskie
Muzeum Parafialne, „Nasza Bazylika. Pismo Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie”
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ekspozycji muzealnych, tj. dostosowanie
ekspozycji muzealnej do różnych stylów
uczenia, zróżnicowanej publiczności,
różnych form zaangażowania i artystycznego przekazu11. Pedagogika muzealna
wspierająca człowieka w jego wzrastaniu i doskonaleniu siebie12 oraz muzeopedagogika podejmująca badania nad
możliwościami wykorzystania w procesie
kształcenia i wychowania muzeów wraz
ze zgromadzonymi w nich eksponatami13
zachęcają do pogłębienia wiedzy na temat pedagogicznych działań muzeów.
Aspekty pedagogiczne w procesie
tworzenia Muzeum Parafialnego
w Grybowie.
Muzeum Parafialne powstało z inicjatywy ks. Jana Solaka, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Grybowie, w latach 30. XX wieku.
Wówczas to ks. Proboszcz w pokojach
plebanii umieścił dzieła sztuki zdobiące
wcześniej grybowski kościół parafialny
oraz najcenniejsze obrazy z drewnianego kościółka św. Bernardyna14. Działania
te podjęte w okresie dwudziestolecia
międzywojennego były częścią ruchu
patriotyczno-narodowego, mającego na
celu gromadzenie pamiątek narodowych
oraz upowszechnianie wiedzy o dziejach
państwa polskiego, a także zbieractwo
obiektów związanych z kulturą religij-

ną15. Zbiory muzealne zostały wkrótce
powiększone o elementy wyposażenia
synagogi, powierzone ks. Solakowi przez
grybowskich Żydów, wywożonych w czasie wojny do obozów zagłady16, a także
przedmioty sakralne z okolicznych cerkwi, które na skutek zawieruchy wojennej trafiły na grybowską plebanię17. Po
wojnie kolekcję muzealną poszerzono
o cenne przedmioty, pamiątki rodzinne,
dawne fotografie, obrazy i grafiki oraz
zabytkowe meble, które ofiarowali właściciele okolicznych dworów. W pierwszych latach gromadzenia zbiorów muzealnych plebania stała się (w mniemaniu
lokalnej ludności) właściwym miejscem
dla przechowywania zabytkowych elementów wyposażenia świątyń, cerkwi,
synagog oraz domów świeckich18.
Historyczne ujęcie pierwszej fazy tworzenia Muzeum Parafialnego w Grybowie
ukazuje działania pedagogiczne towarzyszące gromadzeniu przedmiotów zabytkowych. Ks. Józef Rokoszny, badacz
regionu sandomierskiego oraz wielki pedagog i wychowawca przełomu XIX i XX
wieku, pisał: „Dla kapłanów parafialnych
muzeum będzie jednocześnie bodźcem
i wskazówką do wynajdywania i konserwowania mającą wartość zabytków; będzie również najlepszym i stałym doradcą
przy nabywaniu nowych i restaurowaniu
starych sprzętów i aparatów kościelny-

11

R. Pater, Muzeum w przestrzeni..., s. 21-22.

12

Tamże, s. 21.

13

Muzeopedagogika, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. E. Różycka, t. 3, Warszawa: Wy-

dawnictwo Akademickie „Żak”, 2004, s. 127. O roli muzeopedagogiki w dokształcaniu nauczycieli
zob.: V. Jůva, Muzeopedagogika v přípravě a dalším vzdělávání učitelů, Brno: PAIDO, 1994.
14

J. Skrabski, Kościoły Grybowa..., s. 283.

15

B. Skrzydlewska, Muzeum Diecezjalne w Płocku..., s. 91.

16

J. Skrabski, Kościoły Grybowa..., s. 283.

17

M. Filipowicz-Solarz, Grybowskie Muzeum Parafialne, „Nasza Bazylika. Pismo Parafii pw. Św. Kata-

rzyny Aleksandryjskiej w Grybowie” luty 2014, nr 2, s. 13.
18

J. Skrabski, Kościoły Grybowa..., s. 283; M. Filipowicz-Solarz, Grybowskie Muzeum..., s. 13-14.
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ch”19. Tworzące się grybowskie muzeum
parafialne niewątpliwie uświadamiało, nie
tylko „kapłanom parafialnym”, ale także
miejscowej ludności znaczenie dziedzictwa
kulturowego i religijnego, potrzebę ochrony i zabezpieczenia obrazów, rzeźb, ksiąg,
mebli o wysokiej wartości artystycznej oraz
obiektów wycofanych z kultu. Jednocześnie
zbieractwo przedmiotów używanych pierwotnie w liturgii wychowywało do poszanowania tego, co sakralne. Podkreślić także
należy kształtowanie postaw ludzkich w duchu ekumenicznym i dialogu religijnego,
gdyż zabezpieczano elementy wyposażenia
synagog, kościołów oraz cerkwi. Znaczną
część zbiorów Muzeum Parafialnego w Grybowie stanowią bowiem ikony, feretrony,
księgi oraz naczynia liturgiczne z łemkowskich cerkwi, które po wojnie przekształcano
na kościoły katolickie, pojawiają się przedmioty z grybowskiej synagogi, a największą
część kolekcji stanowią dzieła pochodzące
z grybowskich kościołów katolickich20.
Grybowskie zbiory muzealne od samego
początku przechowywane były w budynku
19

zabytkowej, modrzewiowej plebanii z 1699
roku, przebudowanej według projektu Mączeńskiego w latach 20. XX wieku21. Uściślając terminologię, tworzące się muzeum
grybowskie należy określić skarbcem przykościelnym, gdyż powstanie instytucji
miało miejsce dopiero w 1946 r., kiedy to
zbiory te zostały objęte merytoryczną opieką Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie22. Po
śmierci ks. Adama Kaźmierczyka (+2004 r.),
długoletniego kustosza Muzeum Parafialnego i generalnym remoncie budynku podjętym w 2012 r.23, obiekty muzealne znalazły się na stałej ekspozycji prezentowanej
w sześciu salach wystawowych.
Pedagogiczne działania ks. Adama
Kaźmierczyka – kustosza muzeum
Wieloletnim kustoszem Muzeum Parafialnego był ks. prałat Adam Kaźmierczyk, proboszcz (1962-1987), a następnie
rezydent (do swojej śmierci w 2004 r.)
parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie24. Doświadczenie życiowe ks. Kaźmierczyka25, a także talent

J. Rokoszny, O potrzebie zakładania muzeów dyecezalnych dla zabytków sztuki kościelnej i archeologii,

„Przegląd Katolicki” 40(1902) 9, s. 137
20

B. Krupiński, Przegląd dawnej..., s. 194-204; J. Skrabski, Kościoły Grybowa..., s. 283-284; R. Sorota,

J. Skrabski, Bazylika Mniejsza..., s. 60.
21

B. Krupiński, Przegląd dawnej..., s. 185-186; J. Skrabski, Kościoły Grybowa..., s. 167.

22

B. Krupiński, Przegląd dawnej..., s. 186, T. Bukowski, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: dzieje, lu-

dzie, dzieła, „Muzealnictwo” 49(2008), s. 112.
23

R. Sorota, J. Skrabski, Bazylika Mniejsza..., s. 60-61.

24

B. Krupiński, Przegląd dawnej..., s. 186.

25

M.in. utrudniony dostęp do edukacji w okresie młodości, pobyt w więzieniu w czasie okupacji

hitlerowskiej, praca duszpasterska jako wikariusza i rektora kościoła oraz posługa jako kapelana
w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie, szerzej zob. S. Gurba, Represja gestapo wobec alumnów seminarium w Błoniu k. Tarnowa. Ze wspomnień ks. prałata Adama Kaźmierczyka – świadka początków męczeńskiej
drogi bł. ks. Romana Sitki, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 2013, nr 2 (32), s. 89-102; tenże, Komunikacja nauczyciel-uczeń w procesie resocjalizacji młodzieży. Działalność pedagogiczna ks. Adama Kaźmierczyka w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie, [w:] Nauczyciel, wychowawca, pedagog: wyzwania i zadania, red.
P. Juśko, M. Borys [i in.], Tarnów [Łapczyca]: Wydawnictwo Progress-Anita Własnowolska-Bielak; Sta-
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i charakter kapłana26 sprawiły, że stał się
on „żywym wcieleniem «genius loci» tej
placówki [Muzeum Parafialnego – przyp.
S.G.]”27. Jako kustosz Muzeum Parafialnego powiększył jego zbiory, postarał
się o fachowe ich udokumentowanie,
sam opracował ekspozycję i ciekawie ją
prezentował28. Ks. Adam Kaźmierczyk
dołożył także wszelkich starań, aby na
miarę możliwości lokalowych obiekty
muzealne wyeksponować i udostępnić
szerszej publiczności. Jego działalność
edukacyjno-wychowawczą jako kustosza
Muzeum uzupełniały „ciekawe opowieści
okraszone humorem”29, które fundował
zwiedzającym. Przygotowywał również
teksty powielane na maszynie do pisania,
które miały ułatwić zwiedzającym pogłębienie wiedzy o zabytkach grybowskiego
muzeum30.
Poruszając kwestię działalności pedagogicznej ks. Adam Kaźmierczyka warto
również podkreślić, że kapłan ten miał
liczne kontakty z naukowcami, profesora26

mi, historykami sztuki w kraju i za granicą31, co potwierdza bogata korespondencja zachowana w archiwum oraz prowadzona przez lata Księga Pamiątkowa Muzeum. Podczas swego pobytu w Grybowie
ks. prałat nie tylko troszczył się o eksponaty ocalałe przed zniszczeniem podczas
działań wojennych, ale także sprawował
pieczę nad wieloma tekstami archiwalnymi. Udostępniając je środowiskom naukowym oraz udzielając konsultacji z zakresu kultury regionu uczestniczył w powstawaniu wielu publikacji naukowych32.
Sam tez pisał liczne artykuły historyczne
dotyczące Grybowa i okolic, publikowane
w czasopiśmie regionalnym „Ziemia Grybowska”, potem „Kurier Grybowski”.
Pedagogiczna rola wystawy stałej
i czasowej w Muzeum Parafialnym
Pod koniec 2012 r. podjęte zostały prace renowacyjne i adaptacyjne wewnątrz
budynku Muzeum Parafialnego, zwieńczone przygotowaniem zmodernizowa-

Szerzej o życiu ks. Kaźmierczyka zob.: M. Filipowicz-Solarz, Żyć prosto i skromnie (wspomnienie

o ks. Adamie Kaźmierczyku, w 10-tą rocznicę śmierci), cz. I-III, „Nasza Bazylika. Pismo Parafii pw. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie” listopad 2013, nr 1, s. 18-20; luty 2014, nr 2, s. 9-11; październik 2014, nr 4, s. 17-19.
27

Grybów, Archiwum Muzeum Parafialnego (dalej: MPG), Moje kapłaństwo i duszpasterzowanie,

[brak sygnatury], Burmistrz i prałat. Honorowi grybowianie, [wycinek z gazety].
28

M. Filipowicz-Solarz, Żyć prosto..., cz. III, s. 18.

29

Tamże, s. 18.

30

MPG, Dzieje Grybowa [brak sygn.], ks. A. Kaźmierczyk, Muzeum Parafialne – Grybów: uwagi dla

zwiedzających, maszynopis, karty luźne.
31

MPG, Moje kapłaństwo..., Honorowi grybowianie; por. M. Filipowicz-Solarz, Żyć prosto..., cz. III, s. 18.

32

Fakt ten potwierdzają maszynopisy tekstów przygotowywanych do publikacji, przechowywa-

nych w MPG, Dzieje Grybowa, brak sygn., karty luźne, m.in. Jakuba Polita, Rozwój życia religijnego, kulturalnego i społeczno- administracyjnego Grybowa i regionu po II wojnie światowej, opublikowany w pracy
zbiorowej: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, red. Danuta Qurini-Popławska, t. II, Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2000, s. 251-299, czy monografia Grybowa przygotowywana przez ks. Szczepana Słowika (maszynopis w MPG). W tej teczce
archiwalnej znajdują się także listy ks. Kaźmierczyka zawierające korekty prac naukowych, m.in.
A. Kaźmierczyk, Uwagi do książki Janusza Michalaka pt. „Grybów i okolice”, Grybów, dn. 26 września
1998 r., maszynopis, karty luźne.
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nej ekspozycji muzealnej33. W kilku salach wystawowych umieszczone zostały:
dawne elementy wyposażenia kościołów
katolickich (m.in. późnobarokowe obrazy
Św. Katarzyna Aleksandryjska i Męczeństwo
św. Andrzeja oraz ołtarz boczny św. Józefa, ekspresyjna rzeźba św. Jana Nepomucena z 2 poł. XVIII w., dzieła teologiczne
z przełomu XIX i XX w., używane dawniej
księgi, naczynia oraz szaty liturgiczne),
pamiątki judaistyczne (Tora, jadit, kipa,
menora, tałesy, tefiliny, mezuzy) oraz
związane z liturgią greckokatolicką (ikony XVIII-wieczne: Św. Michał, Św. Jerzy,
Chrystus Pantokrator, Matka Boża z Dzieciątkiem, ewangeliarze drukowane w XVII
i XVIII wieku, z pięknie zdobionymi oprawami). Wystawę stałą uzupełniły stylowe
meble będące pierwotnie wyposażeniem
dworów oraz pamiątki przekazane przez
osoby prywatne (drewniane epitafium
Jadwigi i Marcina Lichoniów z 1644 r.,
pergamin królewski z podpisem Augusta
II Mocnego z 1724 r., dzida powstańcza
z 1863 r. oraz liczne dzieła sztuki ludowej
i proweniencji regionalnej)34. W jednej
z sal muzealnych wyeksponowane zostały instrumenty muzyczne oraz zeszyty
nutowe związane z działalnością orkiestry przyparafialnej.
Przygotowanie ekspozycji stałej przez
dra Józefa Skrabskiego – historyka sztuki oraz mgra Józefa Steca – konserwatora

dzieł sztuki przy współpracy z obecnym
proboszczem grybowskiej parafii – ks. prałatem Ryszardem Sorotą, kustoszem muzeum – mgr Marią Filipowicz-Solarz oraz
ludźmi dobrej woli, było kolejnym krokiem
o charakterze pedagogicznym w działalności grybowskiej placówki35. Parafrazując
słowa Ireny Wojnar jest to bowiem świadectwo troski współczesnego człowieka
o dziedzictwo kulturowo-religijne regionu
grybowskiego oraz element wychowywania do odpowiedzialności za to dzieło całej
wspólnoty parafialnej36.
Rozwój muzeum to także nowe możliwości do realizacji jego funkcji edukacyjnej.
Nowym obszarem działań grybowskiego
muzeum stało się organizowanie wystaw
czasowych, których celem jest promocja artystów z regionu, przypominanie wydarzeń
historycznych czy uświadamianie wielokulturowości regionu. Jednym z większych
przedsięwzięć, czasowo wyprzedzającym
urządzenie ekspozycji stałej, była wystawa
pt.: Święci Wschodu i Zachodu. W maju 2008
r., z inicjatywy Małopolskiego Instytutu
Kultury, X Edycja Dni Dziedzictwa Kulturowego objęła swym patronatem grybowskie
Muzeum Parafialne37. Urządzono wówczas
ekspozycję prezentującą zabytki grybowskie w nowej aranżacji, poddane wówczas
jedynie wstępnemu oczyszczeniu, ukazujące historyczne współistnienie i przenikanie
się kultury związanej z religią rzymsko-

33

R. Sorota, J. Skrabski, Bazylika Mniejsza..., s. 61.

34

Obiekty znajdujące się w posiadaniu Muzeum Parafialnego w Grybowie zostały skatalogowane

i opisane w dokumentach archiwalnych, m.in. MPG, Dzieje Grybowa [brak sygn.], ks. A. Kaźmierczyk,
Sala wystawowa, tenże, Muzeum Parafialne – Grybów: uwagi dla zwiedzających, maszynopis, karty luźne, oraz w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, m.in.: A. B. Krupiński, Przegląd dawnej...,
s. 194-204; M. Filipowicz-Solarz, Grybowskie Muzeum..., s. 13-14; MPG, Kościół parafialny św. Katarzyny
w Grybowie, Sanktuarium Matki Bożej Grybowskiej, [album, wydruk komputerowy, j. wł.- pol.].
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katolicką, prawosławną i greckokatolicką
w regionie grybowskim38. Prezentowana
wystawa była efektem silnej mobilizacji
społeczności grybowskiej, która w oparciu
o przygotowany przez Małopolski Instytut
Kultury projekt wystawy, dokonała remontu
i aranżacji wnętrz muzeum i przygotowała
się na przyjęcie zwiedzających39. W ramach
prac nad wystawą wyselekcjonowano eksponaty pod kątem prezentacji tematu Święci Wschodu i Zachodu. Ekspozycja została na
nowo opisana i zakonserwowana, a także
zaaranżowano wnętrze i zamontowano
nowe, dostosowane do aktualnych potrzeb
oświetlenie40.
Pedagogiczna rola Muzeum
Parafialnego w zakresie promocji
kultury regionu
Muzea kościelne zaliczane są często do
grupy muzeów regionalnych41, stąd uzasadnione jest zwrócenie uwagi na środowiskową działalność edukacyjną tych
placówek. Muzeum Parafialne w Grybowie w zakresie promocji kultury regionu
organizuje przede wszystkim wystawy
czasowe, prezentujące prace artystów
z Grybowa i okolic oraz przypominające
wydarzenia historyczne42. Jednym z jego
działań w tym zakresie było przygotowa38

nie wystawy Owoce serca i talentu, zorganizowanej w czerwcu 2013 r., na której
prezentowano prace artystyczne wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz Spółdzielni Inwalidów
„Karpaty”. Wyroby ręczne, m.in. obrazy,
hafty, stroiki, kartki okolicznościowe czy
przedmioty zdobione techniką decoupage, można było nie tylko podziwiać, ale
także zakupić.
Oprócz wystaw tematycznych Muzeum
Parafialne promuje kulturę regionu także
poprzez gromadzenie i udostępnianie tekstów archiwalnych dotyczących dziejów
środowiska grybowskiego. Dzięki zachowanym dokumentom, fotografiom, rysunkom i planom, przechowywanym w Archiwum Muzeum Parafialnego, powstało
wiele publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dziedzictwa kulturalno-religijnego Grybowa i okolic43.
Warto także zwrócić uwagę, iż działania
Muzeum Parafialnego i dostępny materiał
źródłowy oraz fachowa pomoc pobudzają
także ludzi młodych do realizacji własnych
inicjatyw, czego wyrazem była przygotowana przez licealistki wystawa przedmiotów liturgicznych i fotografii w kościele
filialnym na Podjaworzu44. Fakt ten potwierdza, że muzea kościelne prezentując

M. Filipowicz-Solarz, X Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego: prace przygotowawcze, „Kurier

Grybowski” maj-czerwiec 2008, nr 2/38, s. 5.
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43
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sobie właściwą działalność, umacniają
więzi lokalnego środowiska z regionem
i faktycznie oddziaływają dydaktycznie
i wychowawczo na społeczeństwo.
Znaczenie pedagogiczne lekcji
muzealnych
Pedagogiczna rola Muzeum uwidacznia
się także w organizowaniu lekcji muzealnych. W wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania z 1984 roku muzeom
przydzielono szczególną rolę w zakresie
współpracy ze szkołami. W dokumencie
tym podkreślono, że „realizacja programu
dydaktyczno-wychowawczego współczesnej szkoły wymaga systematycznego korzystania z różnych zbiorów muzealnych,
których poznanie służy wzbogacaniu osobowości młodego człowieka”45. Wprowadzając w życie to oraz późniejsze ustawy
dotyczące edukacji muzealnej46, księża katecheci posługujący w grybowskiej parafii zorganizowali w Muzeum Parafialnym
cykl katechez dotyczący liturgii przed
i posoborowej, omawiających to zagadnienie w aspekcie szat, paramentów oraz
ksiąg liturgicznych używanych w kościele rzymskokatolickim47. Lekcje muzealne
prowadzone we wrześniu 2013 r., skierowane były do dzieci i młodzieży szkolnej,
a ich celem było ukazanie przemian, jakie
dokonują się w liturgii, poprzez porównanie przedmiotów zabytkowych oraz
współczesnych48.
Katecheza w Muzeum Parafialnym
w Grybowie była nie tylko przekazem

wiedzy młodemu pokoleniu, ale wyjątkowym rodzajem wychowawczego oddziaływania. Sztuka sakralna stanowi bowiem
nieodłączny element życia religijnego.
Podczas katechezy muzealnej „przemówiła” siła świadków historii i kultury.
„Nietypowa katecheza” nie tylko wzbogaciła wiedzę uczniów, ale także nauczyła
dostrzegać piękno ludzkich doświadczeń,
zrozumieć bieg dziejów i własne miejsce
we współczesnym świecie kulturowym
i religijnym.
Podsumowanie i wnioski
Ks. Rokoszny argumentując potrzebę
zakładania muzeów diecezjalnych pisał:
„Dla kraju, dla oświaty i cywilizacji muzeum nieocenione odda usługi: raz, że
będzie praktyczną szkołą i stałą strażnicą
na polu sztuki dla naszych kapłanów; powtóre, że zgromadzi wielką ilość przedmiotów sztuki i starożytności, któreby
bez wątpienia zginęły bezpowrotnie”49.
Wybrane działania Muzeum Parafialnego w Grybowie wskazują obszar oddziaływania edukacyjno-wychowawczego muzeów kościelnych. Wychowują do
zachowania dziedzictwa kulturowego
i religijnego, poszanowania obiektów
sakralnych oraz kształtowania postawy
szacunku wobec innych wyznań religijnych. Funkcja edukacyjna muzeum wpisana jest w naturę instytucji, dlatego
wszelkie działania podejmowane przez
tę placówkę wychowują społeczeństwo
lokalne (proces tworzenia muzeum, gro-
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madzenie i przechowywanie zabytków
oraz archiwaliów, podejmowanie działań
promujących region). W sposób szczególny muzeopedagogizacja społeczeństwa
odbywa się poprzez konkretne akcje ukierunkowane na edukację oraz wychowanie
człowieka. Tymi działaniami są organizowane lekcje muzealne, wystawy tematyczne, prelekcje, wykłady organizowane
przez muzeum. Wówczas przekaz wiedzy
połączony z doświadczeniem obcowania
ze sztuką w pełni spełnia funkcję wychowawczą50.
Katarzyna Barańska prowadząc rozważania nad edukacją muzealną dochodzi
do wniosku, że instytucja ta nie może
stać się forum wymiany myśli i prawdziwie humanistycznej edukacji (nie może
być propagowanym w czasach obecnych
modelem muzeum jako „forum”). Muzea
muszą pozostać „forum” i „templum”,
które jak świątynie przeznaczone będą
do swoistego kultu: sztuki, wiedzy, myśli
i wrażliwości ludzkiej oraz wartości, którymi ludzie kierowali się i kierować się
będą tak długo, jak długo istnieć będzie
ludzkość51. Myśl ta w sposób szczególny
uwidacznia się w działaniach muzeów
kościelnych, stojących na straży wartości
historyczno-artystycznych oraz duchowo-religijnych.
Streszczenie
Jedną z funkcji związaną z działalnością muzeum jest edukacja. Realizowana
jest ona przez różne typy muzeów, w tym
także muzea kościelne. Wobec wyodrębniania się w ostatnich dziesięcioleciach
nowej gałęzi pedagogiki – muzeopedagogiki, warto przyjrzeć się edukacyjno-wychowawczym działaniom instytucji mu50

zealnych. Kwestia ta zostanie ukazana na
przykładzie wybranych działań Muzeum
Parafialnego w Grybowie w celu wskazania obszaru działań pedagogicznych muzeów kościelnych.

Summary
One of the functions related to museum activities is education. This function
is carried out by various museum types,
including Church museums. Taking into
account that over the past decades a new
branch of pedagogy appeared, museopedagogy, it seems worthwhile to have a look
at the activities of museum institutions
in the field of education and upbringing.
This issue will be shown on the example
of selected activities of the Parish Museum in Grybów, in an attempt to pinpoint
the pedagogical area of activity of Church
museums.
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