
1 Przebłyski pamięci – Dubno społecznie 

Halina i Justyna wraz z grupą seniorską zaangażowały się w inicjatywę zachowania i przekazania kolejnym poko-
leniom pamięci o historii wsi. Powstało Społeczne Muzeum Wsi Dubno pełne eksponatów związanych z okolicą.

Opis
Historia i mieszkańcy nawet najmniejszej miejscowości warte są upamiętnienia. W Dubnie, niewielkiej wsi na Pod-
lasiu, z inicjatywy starszej animatorki i z pomocą młodszej, grupa kobiet z Klubu Senior+ zaangażowała się w zbie-
ranie pamiątek i wspomnień związanych z miejscowością. W udostępnionym im przez gminę lokalu postanowiły 
stworzyć muzeum, które pozwoli ocalić od zapomnienia historyczną wielokulturowość Dubna, tradycje i historie 
mieszkańców, a jednocześnie będzie miejscem międzypokoleniowych spotkań i rozmów. Zależało im, by odwie-
dzający mogli znaleźć tam zarówno informacje historyczne, które są częścią szerszego kontekstu, jak i historie 
zwykłych ludzi. Początkowo inicjatorki zamierzały pokazać na wystawie zebrane od mieszkańców dawne fotografie, 
ale kiedy wiadomość o inicjatywie rozeszła się pocztą pantoflową i na Facebooku (także wśród osób, które z Dub-
na dawno wyjechały), kolekcja szybko powiększyła się o  inne przedmioty. Ludzie przynosili im ludowe ręczniki, 
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makatki, kapy, serwety, ubrania oraz sprzęty i dekoracje domu. Z każdą z tych osób podpisano umowy przekazania 
z możliwością wyboru, czy będzie to darowizna, czy wypożyczenie. 

Kolejnym elementem wystawy były specjalne notesy – junks journals – przygotowane przez seniorki. Do każdego 
domu zaniosły po jednym z prośbą, by mieszkańcy wpisywali i wklejali do niego wspomnienia, przepisy, piosenki. 
Nawet początkowo nieprzekonane osoby zachęcone przykładem sąsiadów dołączyły do inicjatywy i po miesiącu 
powstał pokaźny zbiór, który można było dołączyć do wystawy. 

Seniorki nagrały też ścieżkę dźwiękową (wspomnienia i piosenki) do odsłuchania podczas zwiedzania.

W tworzenie muzeum zaangażowało się wiele osób na wiele sposobów – praca nad kolekcją polegała bowiem 
na zbieraniu nie tylko przedmiotów i wspomnień, ale i  informacji historycznych. W aranżacji wystawy pomogła 
im ekspertka z białostockiego muzeum, które również udostępniło materiały związane z Dubnem (między innymi 
o malarzu Tymoteuszu Muśce), powstało kalendarium wsi. Częścią ekspozycji stała się replika tradycyjnego pieca 
wykonana przez seniorów, a na ścianie został namalowany uproszczony plan wsi z naniesionymi wszystkimi bu-
dynkami. Każdy dom ma przypisany numer, któremu odpowiada opis, notes oraz pamiątki.

Jeszcze przed otwarciem inicjatorki zorganizowały warsztaty tworzenia tradycyjnego rękodzieła, a zaproszony przez 
nie artysta odwzorował starą fotografię na ścianie budynku muzeum. 

Otwarcie Społecznego Muzeum Wsi Dubno było świętem wszystkich mieszkańców. Przy poczęstunku można było 
podziwiać reprodukcje dawnych zdjęć zawieszone na ścianach budynku, posłuchać tradycyjnego zespołu i z nim 
zaśpiewać, a także zobaczyć pokaz tkania na krośnie. 

Muzeum cały czas działa. Choć eksponatów jest bardzo dużo i tylko część znalazła się na wystawie, to mieszkańcy 
wciąż mogą przynosić kolejne świadectwa historii i dzięki temu ocalić je od zapomnienia.

Kto
O animatorkach projektu: 

HALINA ALEKSIEJUK – nie boi się nowych wyzwań, lubi angażować się w akcje społeczne. Chce odtworzyć 
rodzinne historie, zachować i popularyzować zapomniane tradycje i zwyczaje oraz zaktywizować mieszkań-
ców wsi do działalności na rzecz środowiska lokalnego. Zależało jej na stworzeniu przyjaznego miejsca, które 
będzie stanowiło „serce wsi”.

JUSTYNA JURCZUK – część jej rodziny pochodzi z okolicy Dubna i jako dziecko przyjeżdżała na wakacje do 
dziadka. Już wtedy podziwiała lokalną społeczność za przywiązanie do tradycji i kulturę. Teraz jest instruktor-
ką w Klubie Senior+ w Dubnie. Chce, aby przetrwało to, co tak bardzo ją we wsi zachwyca. 

Organizacja wspierająca: Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach

Po co
Celem projektu jest zaangażowanie starszych i młodszych osób w działania prowadzące do zachowania tradycji, 
historii i wielokulturowości miejscowości, a także upamiętnienia jej mieszkańców. To również stworzenie miejsca do 
międzypokoleniowych spotkań i nawiązywania relacji. Dodatkowo ważne jest pokazanie, że nawet niewielka wieś 
może być atrakcyjnym i przyjaznym miejscem dla odwiedzających okolicę.
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Dla kogo
Odbiorcami projektu są seniorki i  seniorzy z  grupy inicjatywnej oraz wszyscy mieszkańcy okolicy, którzy mają 
okazję uczestniczyć w tworzeniu muzealnej kolekcji i odkrywać historię wsi. Z efektów projektów korzystają także 
turyści odwiedzający muzeum.

Kto może zrealizować
Podobne działania mogą realizować osoby z pasją: nieformalne grupy seniorów i grupy międzypokoleniowe, koła 
gospodyń wiejskich, biblioteki, muzea społeczne, organizacje pozarządowe.

Jak

• Krok 1. Przygotowania

Spotkajcie się w parze/grupie i zastanówcie, czy możecie zaangażować się w co najmniej wielomiesięczne przed-
sięwzięcie. Trzeba też pamiętać, że muzeum to nie jednorazowa inicjatywa, więc trzeba zadbać o dłuższą perspek-
tywę: jego ciągłe utrzymywanie i rozwijanie. 

Skontaktujcie się z urzędem gminy, opowiedzcie o waszym pomyśle, może samorząd dysponuje lokalem, który 
mógłby wam udostępnić. Pomyślcie, jakie są wasze potrzeby dotyczące powierzchni i dostępności takiego miejsca. 
Od momentu, kiedy ogłosicie zbiórkę, będzie wam też potrzebne pomieszczenie magazynowe, możliwe, że część 
z przekazanych przedmiotów nie zmieści się na stałej wystawie i konieczne stanie się ich bezpieczne przechowy-
wanie przez dłuższy czas. Porozmawiajcie z  lokalnymi instytucjami i organizacjami, które mogłyby sfinansować 
działanie lub pomóc wam znaleźć środki, m.in. na remont czy zakup wyposażenia (jak półki, ramy), na zatrudnienie 
graficzki/grafika i wydruki. Zastanówcie się, jak instytucja/organizacja będzie zarządzała przedsięwzięciem – do 
zawierania umów (także z osobami udostępniającymi swoje pamiątki) potrzebna jest osobowość prawna. 

Wstępnie zaplanujcie spotkania i warsztaty tematycznie związane z tradycją/historią miejscowości – może ktoś 
z waszego grona je poprowadzi albo znacie taką osobę. Tego rodzaju wydarzenia będą dodatkową atrakcją dla 
lokalnej społeczności i pozwolą zgromadzić sojuszników przedsięwzięcia. 

Przygotujcie kosztorys i harmonogram, podzielcie się zadaniami. 

• Krok 2. Promocja zgromadzenia ludzi wokół projektu

Stwórzcie stronę na Facebooku, stronę WWW lub zakładkę na stronie waszej organizacji/gminy, gdzie będzie-
cie opowiadać o pomyśle. Zapraszajcie mieszkańców, by przyłączyli się do grupy inicjatywnej, a także poproście 
o zdjęcia i przedmioty, które staną się eksponatami. Od razu wyjaśnijcie, że można je przekazać na własność lub 
tylko wypożyczyć muzeum. Podajcie miejsce oraz godziny i dni zbierania pamiątek. Możecie przygotować i roz-
wiesić plakaty informujące o poszczególnych wydarzeniach. Na bieżąco informujcie też lokalne media o kolejnych 
działaniach. 

• Krok 3. Zbieranie eksponatów i planowanie wystawy

Przygotujcie wzór umowy przekazania z zaznaczeniem możliwości wyboru darowizny lub wypożyczenia, a także 
zgodę na upowszechnianie zdjęć (i udostępnienie wizerunku, jeśli na fotografiach są uwiecznione żyjące osoby). 
W wyznaczone dni czekajcie na mieszkańców i ich pamiątki – to będzie także okazja do rozmów i opowiedzenia 
o waszych planach, do zapraszania na spotkania i warsztaty. 
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Kiedy będziecie wiedzieć, jakiego rodzaju przedmioty trafiają do waszych zbiorów, zaproście ekspertkę/eksperta od 
muzealnictwa, doradzi wam, jak zorganizować ekspozycję. Prawdopodobnie trzeba będzie kupić lub skonstruować 
półki czy witryny – zorientujcie się, może lokalny rzemieślnik albo grupa majsterkowiczów mogą je zbudować.

Stare fotografie warto wydrukować w powiększeniu i oprawić w zależności od koncepcji lub z pomocą grafika wy-
dać w formie albumu.

Możecie przygotować też ścieżkę dźwiękową towarzyszącą wystawie, np. wspomnienia i/lub piosenki. Jeżeli nie 
macie w swoim gronie osoby, która umie nagrać i zmontować materiał, tak by był dobrej jakości, najlepiej zatrudnić 
do tego specjalistę. 

• Krok 4. Uroczyste otwarcie i dalsze działania

Na uroczyste otwarcie muzeum zaplanujcie dodatkowe atrakcje, np. pokaz działania zapomnianego urządzenia czy 
techniki rzemieślniczej, występ lokalnego zespołu. Zapewnijcie poczęstunek.

Zaproście wszystkich mieszkańców, podziękujcie wszystkim zaangażowanym osobom i wspólnie świętujcie sukces.

Kiedy odpoczniecie po intensywnych pracach związanych z otwarciem, pomyślcie o przyszłości: spotkaniach, war-
sztatach i wystawach tematycznych, tak by muzeum było żywym i przyjaznym miejscem dla całej społeczności. 

Jak zarządzać działaniem:
Kluczowe osoby w projekcie:

• dwie osoby koordynujące (jedna zajmuje się dokumentacją i organizacją, druga zbiera materiały do pro-
jektu, eksponaty, pisze);

• stała grupa zaangażowanych osób podzielona wg predyspozycji na zespoły odpowiedzialne za poszc-
zególne zadania.

Koszty realizacji
Najważniejsze koszty, które trzeba wziąć pod uwagę:

• wynagrodzenie dla osoby koordynującej;

• wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty;

• wydruk plansz i zdjęć;

• materiały plastyczne i konstrukcyjne;

• nagranie ścieżki narracyjnej;

• impreza finałowa (np. catering i wynagrodzenie zespołu);

• obsługa finansowa.

Niezbędne minimum
Konieczne są:

• zaangażowani i rzetelni realizatorzy;

• wiara w powodzenie;
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• gruntownie przemyślana idea;

• ciągła promocja i informowanie o przebiegu działań;

• konsultacje społeczne;

• zaplanowanie i podzielenie pracy na etapy.

Linki

Gmina Boćki – Społeczne Muzeum Wsi Dubno

Wystawa Obrazów Tymoteusza Muśki

Społeczne Muzeum Wsi Dubno FB Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

https://www.gminabocki.pl/a,1083,spoleczne-muzeum-wsi-dubno
https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/212557
https://www.facebook.com/TowarzystwoInicjatywTworczychE/posts/10158835754461905/?paipv=0&eav=AfYLefbUZMhEephG2Kb41Wz86J5F3eXuj9Apdngk9t6oWFApQQwdcOUKQIcmsaD8aFk&_rdr

