
Wprowadzenie

Każdy z nas ma własne wspomnienia szkolne, lepsze czy gorsze, a także słyszał 
opowieści o nauce rodziców i dziadków. Wyselekcjonujmy z nich takie, które dotyczą 
ważnych elementów kształcenia i pokażmy innym.  Pomysł wystawy polega na tym, 
żeby porozmawiać o tym, na czym polega takie uczenie się, jakiego potrzebujemy i za 
jakim tęsknimy. A nasza rozmowa zaczyna się tu na wystawie od pokazania osobistych 
pamiątek szkolnych kilku rodzin i przywołania wspomnień związanych z najlepszymi 
tradycjami i historią polskiej edukacji w I połowie XX wieku. 

Zachęcamy Wszystkich Państwa do podzielenia się z nami swoimi opowieściami 
o tym, jak uczono kiedyś. W naszym ,,szkolnym" zeszycie muzealnym, a także pocztą 
elektroniczną  mogą  Państwo  podać  wszystkie  dane,  które  pomogłyby  uzupełnić 
wystawę (prosimy o podanie źródeł tych informacji oraz swojego nazwiska i kontaktu). 
A w 2014 roku zapraszamy wszystkich do pokazania własnych szkolnych zbiorów na 
znacznie  większej  wystawie  o  tej  samej  tematyce,  którą  w  razie  zainteresowania 
zorganizujemy w Muzeum Ziemi Mińskiej.

Konkurs

Instytut Podstawowych Problemów Techniki  PAN, Muzeum Ziemi Mińskiej  i 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego ogłosiło konkurs na przygotowanie 
fragmentu  wystawy ,,Nasi  dziadkowie  jako  uczniowie  i  nauczyciele  -  jak  to  było 
naprawdę?".  Słowo  ,,naprawdę"  oznacza  tu  prezentację  niepublikowanych 
dokumentów  i  opracowań  oraz  oryginalnych  starych  przedmiotów.  Regulamin 
konkursu znajduje się na stronach internetowych tych trzech instytucji. Jury w składzie: 
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Tomasz  Adamczak,  Leszek  Celej,  Maria  Ekiel-Jeżewska,  Janusz  Kuligowski  oraz 
Iwona  Pleskot  przyznało  trzy  miejsca konkursowe,  a  Fundacja  Bre Banku 
przygotowała nagrody. Nagrodzone prace możemy oglądać na wystawie. 

Części wystawy i osoby oraz instytucje prezentujące swoje zbiory

,,Z dziadkami do szkoły." 
Wspomnienia o rodzinie Aliny i Barbary Szczepanik.
I miejsce w konkursie (Barbara Szczepanik).

,,Pamiątki od przyjaciół."
Zbiory Barbary Sosnowskiej-Dzienio i Mariusza Dzienio.
II miejsce w konkursie

,,Mama i ciocia w latach szkolnych."
Archiwum rodzinne Janiny Rodak z domu Powałka.
III miejsce w konkursie.

,,Siennickie Muzeum Szkolne."
Opracował Tadeusz Gnoiński.

,,Lekcje szkolne sprzed lat."  Praca Janiny i Józefa Sylwestrowiczów.
Przygotowała Maria Ekiel-Jeżewska.

,,Stanisław Ciąćka."
Ze zbiorów Ewy Ciąćka-Urbańskiej.

,,Ochronka i szkoła jednoklasowa w Antoninie.''
Ze zbiorów Janusza Kuligowskiego.

,,Mapa Królestwa Polskiego z 1915 r.".
Własność Piotra Jeżewskiego.

,,Zbiory Muzeum Ziemi Mińskiej.''

Jak powstała całość wystawy?

Oprócz  uczestników konkursu zainteresowanie  wystawą  wyraziły  instytucje  i 
członkowie jury, którzy z oczywistych względów nie mogli brać udziału w konkursie. 
Dlatego zdecydowaliśmy ,,otworzyć drzwi'' dla wszystkich, którzy chcieli coś istotnego 
dodać.  Z  przyjemnością  stwierdzam,  że  z  czasem  takich  osób  było  coraz  więcej. 
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy. 

Maria Ekiel-Jeżewska, kurator wystawy
ekiel.jezewska@gmail.com


