
Podróż w przeszłość - dawna kultura okolic Radomia 

       W dniach 13.01. i 19.01.2017 r. studenci Pedagogiki oraz Filologii Polskiej UTH w Radomiu 

udali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej. Wyjście do skansenu było okazją do 

przybliżenia dawnej kultury okolic Radomia. Zabytki architektury, które zgromadzono w muzeum 

ukazują dzieje budownictwa i życie rodziny chłopskiej oraz szlacheckiej od XVIII wieku. 

Wycieczka odbyła się w okresie poświątecznym, dzięki czemu dała dodatkowo okazję do 

zapoznania z wystrojem chłopskiego mieszkania i szlacheckiego dworu w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia. 

     Życie chłopskiej rodziny zostało przybliżone na przykładzie kilku charakterystycznych 

obiektów. Jeden z nich to chałupa z Kłonówka z XVIII wieku. O jej wyjątkowości świadczy 

usytuowanie wejścia w ścianie szczytowej, co jest unikatem w zakresie dawnego budownictwa. 

Wnętrze mieszkalne ukazało życie rodziny chłopskiej w drugiej połowie XIX wieku. Na 

przykładzie chałupy z Alojzowa poznano natomiast wyposażenie domu chłopskiego po 

elektryfikacji wsi w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

  Zwiedzanie muzeum dało także okazję do porównania domu biednego chłopa z Bartodziejów 

i domu bogatej rodziny chłopskiej z Chomentowa. W tym drugim obiekcie uwagę zwróciły 

narzędzia tkackie oraz urządzenie pokoju nauczycielki wiejskiej z okresu międzywojennego. 

     Kolejnym elementem wiejskiego krajobrazu był dworek szlachecki z Pieczysk, który 

wybudowano w XVIII wieku. Przybliżył życie rodziny szlacheckiej. Poznano wnętrze mieszkalne. 

Zainteresowanie wzbudziły meble i wschodnie dywany, z których byli dumni właściciele dworu. 

Duże wrażenie zrobiła dawna zastawa stołowa. 

    Studenci mieli okazję poznać jeszcze jeden wyjątkowy obiekt - katolicki, drewniany kościół 

z Wolanowa. Dowiedzieli się, że został zbudowany w 1749 roku i należy do trzech zachowanych na 

Mazowszu katolickich kościołów z XVIII wieku. W budynku można było podziwiać ołtarz 

i ambonę z okresu późnego baroku oraz malowidła ścienne z XVIII wieku.  

    Obraz życia dawnej wsi dopełniły ustawione na terenie skansenu inne elementy wiejskiego 

krajobrazu: dzwonnica z Wielgiego, zbudowana bez użycia gwoździ w 1880 roku, olejarnia, kuźnia, 

przydrożne krzyże i kapliczki. 

    Mimo siarczystego mrozu wycieczka była bardzo udana. Zimowa aura dodała tylko uroku temu 

wyjątkowemu miejscu. 

                                                                               Autor: prof. Grzegorz Majkowski 
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