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Muzeum Warszawskiej Pragi, 

Muzeum Woli, 

Centrum Interpretacji Zabytku, 

Muzeum Farmacji, 

Muzeum Drukarstwa, 

Korczakianum, 

Barbakan, 

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry 

Muzeum Ordynariatu Polowego.

W ramach dzisiejszych zajęć ze zorganizowanej aktywności w

środowisku czeka nas lekcja muzealna z Muzeum Warszawy o

temacie Praskie zawody, czyli rzemieślnicza Praga.

Muzeum Warszawy zostało powołane w 1936 roku. Jego siedzibą

główną jest 11 zabytkowych kamienic na Rynku Starego Miasta,

wpisanych od 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO. Muzeum Warszawy to także 9 oddziałów: 

Od 80 lat naszą misją jest gromadzenie, przechowywanie,

opracowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z Warszawą.

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, badawczą,

wydawniczą, edukacyjną oraz kulturalną.

>>>https://muzeumwarszawy.pl
>>>https://muzeumpragi.pl

Muzeum Warszawy

https://muzeumwarszawy.pl/
https://muzeumpragi.pl/


Powszechnie rzemieślnikiem określa się osobę, która wykonuje
obiekty rzemieślnicze z użyciem własnych rąk, wiedzy i
umiejętności manualnych.
Ścieżka edukacyjna różnego rodzaju rzemieślników była

szczegółowo zaplanowana już od XIII w., kiedy to w Polsce pojawiły

się pierwsze cechy rzemieślnicze. Dziś, aby wykonywać fach

rzemieślnika, nie trzeba już przechodzić edukacyjnego schematu

ustalonego przed wiekami. Wystarczy założyć prywatną działalność

i zdobyć wiedzę na warsztatach lub za pomocą materiałów w

internecie (a nawet dopiero podczas wykonywania pierwszych

zleceń!), by nosić miano rzemieślnika.

Jednak nie każdy zawód może być rzemiosłem. Zgodnie z definicją

- rzemiosło to drobna wytwórczość obejmująca wykonywanie i

naprawianie przedmiotów użytkowych ręcznie lub prostymi

narzędziami. Czyli np. osoba malująca obrazy będzie artystą

(tworzy sztukę) a nie rzemieślnikiem. Ale, czy na pewno?

RZEMIOSŁO A SZTUKA
>>>https://www.youtube.com/watch?v=m0DJJBbDYlI<<<

RZEMIEŚLNIK

https://www.youtube.com/watch?v=m0DJJBbDYlI


Każdy z nas zna nazwy różnych zawodów rzemieślniczych-

rzemieślnikiem będzie fotograf, fryzjer, makijażystka, murarz,

blacharz, optyk, stolarz, elektryk czy nawet baca.

Rozwiązując wykreślankę, znajdziecie nazwy mniej popularnych

zawodów rzemieślniczych, które, do niedawna zapomniane, na

nowo się odradzają i coraz częściej można je spotkać.

Link do wykreślanki on-line:

 >>>https://learningapps.org/watch?v=pxmhh8vvn21<<<

Wersja do druku znajduje się na następnej stronie.

ZAWODY RZEMIEŚLNICZE

https://learningapps.org/watch?v=pxmhh8vvn21
https://learningapps.org/watch?v=pxmhh8vvn21




Korzystając z własnej wiedzy i Internetu, połącz ze sobą nazwy

zawodów rzemieślniczych z tym, czym się zajmują, dla przykładu:

fotograf - robienie zdjęć 

ZAWODY RZEMIEŚLNICZE

brukarz

brafiterka

cieśla

dekarz

grawer

introligator

kaletnik

kamieniarz

kapelusznik

kowal

krawiec

kuśnierz

obuwnik

snycerz

stolarz

ślusarz

tapicer

zdun

zegarmistrz

złotnik

pokrywa i naprawia dachy

naprawia zegary

wykonuje dopasowane biustonosze

wykonuje skórzane torby, paski, portfele itp.

obrabia kamienie

układa nawierzchnie z kostki brukowej

wytwarza buty dopasowane do danej osoby

naprawia zamki, dorabia klucze itp.

rytuje (odciska, wycina) litery i wzory

stawia piece

robi kapelusze

szyje ubrania

wykonuje drewnianie elementy konstrukcji budynku

robi z drewna meble i przedmioty codziennego użytku

rzeźbi w drewnie

oprawia książki i zdobi okładki

tapiceruje (okłada materiałem) meble

wytwarza i naprawia przedmioty ze złota

szyje i naprawia futra

wytwarza przedmioty z metalu, głównie z żelaza



Warszawskie pracownie rzemieślnicze mają zaskakująco długą

historię. Połowa z nich powstała jeszcze w czasach zaborów, część

korzeniami sięga połowy XIX wieku. Te zakątki dawnego klimatu,

często mało znane nawet mieszkańcom miasta, to w większości

firmy rodzinne, w których zawód przekazywany jest z pokolenia na

pokolenie. Są żywymi śladami przeszłości, które zdawałoby się nie

mają prawa istnieć w zburzonej w czasie wojny a potem

przeoranej przez komunistyczne półwiecze Warszawie. A jednak

do dziś, w ocalonych starych kamienicach Śródmieścia i Pragi,

powstają ręcznie wyrabiane buty, gorsety, gipsowe stiuki,

mosiężne lampy czy intarsjowane meble. Rzemieślnicze pracownie

trwają na przekór i wbrew wszystkiemu, niczym ślady dawno

zapomnianej cywilizacji. To świat pełen tajemniczych przedmiotów,

dziwnych zapachów, dokumentów i zdjęć nierzadko pamiętających

dziewiętnasty wiek.

Zapraszam do wysłuchania wywiadów z autorką książki i jej

bohaterami.

>>>https://www.youtube.com/watch?v=2df6D8Ho2sQ<<<

Krótkie filmy o wybranych warszawskich pracowniach

rzemieślniczych: 

>>>https://youtube.com/playlist?
list=PLZTL2WWoRRidfGosxD19UmjrZd3tjhvR5<<<

RZEMIEŚLNICY WARSZAWSCY

https://www.youtube.com/watch?v=2df6D8Ho2sQ
https://youtube.com/playlist?list=PLZTL2WWoRRidfGosxD19UmjrZd3tjhvR5


MAPA PRASKICH RZEMIEŚLNIKÓW
Klikając na zdjęcie mapy praskich rzemieślników, zostaniecie

przeniesieni do strony, gdzie można zobaczyć mapę w

powiększeniu lub można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować.

https://issuu.com/muzeumwarszawy/docs/rzemieslnicy-praga-ulotka-v4
https://issuu.com/muzeumwarszawy/docs/rzemieslnicy-praga-ulotka-v4/2


W niedzielę, 28 lutego, od godziny 9, Muzeum Warszawskiej Pragi

zaprasza na wydarzenia on-line, dzięki którym można przenieść

się do pracowni praskich mistrzów. Pokażą nam, jak szyć

rękawiczki, mufkę, etui na telefon / pióro / okulary.

Linki do wydarzeń znajdziecie na stronie muzeum:

>>>https://muzeumpragi.pl/wydarzenia/<<<

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Nagrania z wcześniejszych warsztatów z różnych praskich

pracowni rzemieślniczych znajdziecie pod tym linkiem:

>>>https://vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu<<<

https://muzeumpragi.pl/wydarzenia/
https://vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu

