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Muzeum Wsi Kieleckiej rozci!ga si" na
kilkudziesi"ciu hektarach powierzchni, w
malowniczo po#o$onym zakolu Czarnej
Nidy. Wdzi"ku nadaj! mu nie tylko stare
wiejskie budowle, ale tak$e ogródki przy
cha#upach, obsadzone kwiatami i zio#ami,
pola $yta, rzepaku i ziemniaków. Urozma-
icaj! go dró$ki, laski i zagajniki. To dosko-
na#e miejsce na piknik.

Budow" Parku Etnograficznego w To-
karni rozpocz"to w 1977 roku i ci!gle nie
jest ona sko%czona. Na rekonstrukcj" cze-
ka jeszcze przynajmniej 30 zabytkowych
obiektów, które rozebrane na deski le$! w
magazynach skansenu. Takich uzupe#nie%
wymaga m.in. sektor ma#omiasteczkowy, na
który turysta natyka si" niemal tu$ przy wej-
&ciu do skansenu. Najciekawszym obiektem
jest tutaj drewniany ko&ció# szpitalny z Ro-
gowa, pochodz!cy z 1761 roku.

- Ko&cio#y szpitalne fundowano przy
przytu#kach dla ubogich - opowiada Tomasz
Dzikowski z Muzeum Wsi Kieleckiej. - Ten
z Rogowa ufundowa# ks. kanonik Micha#
Dziedzicki. Jest to jedyny drewniany ko&ció#
szpitalny, który zachowa# si" na Kielecczy'-
nie. W jego wn"trzu znajduj! si" pi"kne ba-
rokowe polichromie. Obiekt by# sk#adany
przez cztery lata. Przez kolejne dwa lata trwa-
#a konserwacja polichromii.

Ko&ció# zosta# po&wi"cony w 2002 roku
i z okazji ró$nych &wi!t odbywaj! si" tutaj
nabo$e%stwa. Tu$ obok stoi dom organisty z
Bielin, w którego wn"trzu zosta#a urz!dzona
apteka, pracownia krawiectwa damskiego i
sklep kolonialny. Naprzeciwko ko&cio#a mo$-
na ogl!da( stary szewski warsztat. Z czasem
ma tutaj powsta( brukowany rynek, otoczo-
ny domami, przeniesionymi z Daleszyc, )mie-
lowa, W!chocka i Szyd#owa. Na rekonstruk-
cj" czekaj! te$ dzwonnica i plebania.
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W aptece, której XIX-wieczne wyposa-

$enie zosta#o przeniesione z Buska Zdroju,
mo$na podziwia( star! kas" z ozdobn! $e-
liwn! obudow! i mnóstwo szklanych oraz
porcelanowych naczy%, na których figuruj!
#aci%skie nazwy specyfików. Dó# aptecznej
szafy sk#ada si" z ma#ych szufladek na zio#a.
Zio#a te s! hodowane w przylegaj!cym do

stworzona rzeczka. Plany takie powsta#y w
latach 70., ale jak na dzisiejsze czasy s! zbyt
kosztowne. *wi"ty mo$e si" wi"c rzeki nie
doczeka(.
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W niedziel", 20 czerwca, odb"d! si"

w skansenie Dni Lasu. Z tej okazji b"dzie tu
mo$na obejrze( ró$ne metody tradycyjnej
obróbki drewna, otrzymywania w"gla drzew-
nego, smo#y drzewnej i dziegciu. - Dziegie(
jeszcze w dzisiejszych czasach stosowany
jest do produkcji myde# leczniczych
i szamponów - mówi Gra$yna Czerwi%ska.
- W weterynarii ma&ci dziegciowe stosuje si"
przy chorobach skóry u zwierz!t domowych,
do leczenia ugryzie% i p"kaj!cych kopyt.

W dawnych czasach wierzono, $e dzie-
gie( odp"dza z#e moce. Dlatego te$ na ko#y-
skach niemowl!t malowano dziegciem krzy-
$e. W podobny sposób znaczono wej&cia do
stajni i obory, co mia#o uchroni( zwierz"ta
przed urokami i chorobami.
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W skansenie trwa budowa hotelu,

w którym znajdzie si" osiem pokoi z #azien-
kami. Na hotel przeznaczono tzw. o&miorak
z Rudy Pilczyckiej. W danych czasach miesz-
ka#a w nim s#u$ba folwarczna. W ka$dym
sektorze skansenu zostan! postawione w tym
roku sto#y z #awami, przy których b"dzie
mo$na spo$y( posi#ek. Przygotowywana jest
tak$e &cie$ka rowerowo-spacerowa, która
pobiegnie za sektorami  &wi"tokrzyskim
i dworsko-folwarcznym.

- W kasie skansenu mo$na kupi( wyro-
by garncarskie z regionu &wi"tokrzyskiego,
a w tym sezonie przyb"d! jeszcze ludowe
rze'by - mówi Artur Rakowski z Muzeum
Wsi Kieleckiej. - B"d! &wi"tokrzyskie Baby-
Jagi, rze'bione przez Andrzeja Koz#owskie-
go ze Skar$yska-Kamiennej, bibu#kowe
kwiaty, wianki i paj!ki.

20 czerwca w najstarszym obiekcie
skansenu - spichlerzu ze Z#otej Pi%czowskiej
- zostanie otwarta ekspozycja tradycyjnych
maszyn i narz"dzi rolniczych. B"d! to urz!-
dzenia u$ytkowane i wyrabiane przez ch#o-
pów od ko%ca XIX wieku po czasy wspó#-
czesne. Prawdziw! ciekawostk! ma by( ci!-
gnik skonstruowany w latach 70. przez miesz-
ka%ca Jasienica ko#o Starachowic.

EWA ZIÓ+KOWSKA
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domu organisty ogródku, jak to cz"sto by-
wa#o w przypadku wielu ma#ych aptek. W
aptecznym laboratorium znajduje si" m.in.
specjalne urz!dzenie do wyrobu woskowych
&wiec.

W krawieckiej pracowni ciekawa jest
kolekcja starych $elazek, ogrzewanych tzw.
dusz! lub w"glem drzewnym. W sklepie ko-
lonialnym króluje miedziany saturator do
wody gazowanej, a na pó#kach zalegaj! opa-
kowania m.in. z kaw! i herbat! - niektóre
dot!d jeszcze pe#ne.
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W sektorze budownictwa wy$ynnego

prawdziw! ciekawostk! jest zagroda ze *l"-
zan, w której pod jednym dachem znajduj!
si" izba mieszkalna, stajnia i obora.

- W tej zagrodzie mieszka $ywy inwen-
tarz - mówi Tomasz Dzikowski. - Mamy tu-
taj dwa konie, jedena&cie kóz, stado kur i
go#"bie, które maj! przylegaj!cy do &ciany
cha#upy drewniany go#"bnik.

W najwy$szej cz"&ci skansenu stoi wia-
trak z Grzmucina. Dzi"ki kolistej szynie i
rolkom mo$e by( obracany w zale$no&ci od
kierunku wiatru. W wiatraku wprawdzie nie
straszy, ale zadomowi#a si" sowa.

Naj#adniej prezentuje si" sektor &wi"-
tokrzyski, odwzorowuj!cy uk#ad wsi Rad-
kowice. W cha#upie ze S#upi Starej zosta#a
w tym roku urz!dzona izba lekcyjna z okre-
su dwudziestolecia mi"dzywojennego.

- Stara S#upia ma d#ug! szkoln! trady-
cj" - mówi Ma#gorzata Imio#ek z Muzeum

Wsi Kieleckiej. - Pierwsza szko#a powszech-
na powsta#a tutaj w 1913 roku, co niecz"sto
si" zdarza#o. Zachowa#a si" nawet stara
szkolna kronika. Szkolne wyposa$enie, w
postaci zeszytów, o#ówków, gumek czy ob-
sadek otrzymali&my od jednej z kielczanek,
której rodzina prowadzi#a przed wojn! sklep
papierniczy.

Na ko%cu &wi"tokrzyskiej wsi, tu$ pod
lasem, stoi dom zielarki. Zielarki, które bu-
dzi#y we wsi zarazem respekt i l"k, cz"sto
mieszka#y na uboczu. W sieni susz! si" lecz-
nicze zio#a, a skromna izba sk#ada si" z #ó$-
ka i #awy. *ciany obwieszone s! &wi"tymi
obrazami.
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W sektorze nizinnym znajduje si" uni-

katowa w skali kraju studnia z 1858 roku.
- Pochodzi z Gór Pi%czowskich, a na-

zwano j! studni! dworsk!, bo wybudowa# j!
dziedzic dla wiejskiej ludno&ci - mówi To-
masz Dzikowski. - Wie& le$y na skale, wi"c
ludzie nie mogli wykopa( studni obok swo-
ich domostw. Studnia dworska by#a g#"bo-
ka na 80 metrów, a do czerpania wody s#u-
$y#o unikatowe urz!dzenie - drewniany kie-
rat, zaprz"$ony w dwa konie. Uruchamiano
j! trzy razy w ci!gu doby.

Przy jednej z prowadz!cych przez skan-
sen dró$ek stoi figura &wi"tego Nepomuce-
na. Zgodnie z tradycj!, powinna sta( nad
wod!, bo &wi"ty ten strzeg# od powodzi. Fi-
gur" rzeczywi&cie postawiono w miejscu,
obok którego mia#a przep#ywa( sztucznie
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