
Tegoroczna Piernikowa Chata proponuje Wam inspiracje rodem ze świata unikatowych, cennych przedmiotów, które 
spotkać można we wrocławskim Muzeum Miejskim/ Pałacu Królewskim. Do każdego z tematów konkursu 
przyporządkowaliśmy jeden muzealny obiekt, który powinien w jakiś sposób być obecny w Waszych baśniach. Nie 
musicie w opowieściach respektować prawdziwej historii tych przedmiotów – o niej dowiemy się, gdy wspólnie 
pójdziemy do Muzeum je zobaczyć ;-). Przyjrzyjcie się natomiast dobrze samym przedmiotom, potraktujcie ich 
wygląd i dekoracyjne szczegóły jako inspirację ;-). Tematy prac konkursowych do wyboru: 

 
1. Nie przystoi drodzy moi w cudze piórka ciało stroić. 

 
Cytat pochodzi z wiersza w zbiorze „Rady nie od parady” Małgorzaty 
Strzałkowskiej. Stroić się w „cudze piórka” oznacza wstydzić się być sobą i 
udawać kogoś innego (lepszego?), niż się jest rzeczywiście. Czasem te „cudze 
piórka” pomagają nam spełnić marzenia – wszak Kopciuszek na bal do księcia 
nie poszedł w swojej zniszczonej kuchennej sukience, ale w sukni księżniczki. 
Książę jednak poznał się na jej dobrym sercu. Zdarza się, że w „cudze piórka” 
stroimy się, bo nie wierzymy w siebie. Warto jednak się docenić i w życiu być po 
prostu sobą. O tym ma być ta opowieść. Przyjrzyjcie się tej starej szafie i 
wymyślcie historie jakie „cudze piórka” (maski, przebrania) może ona skrywać? 
Skąd na niej wzięły się wizerunki dwóch kobiet (może to bohaterki waszej 
opowieści)? Czy szafa jest tylko pięknym schowkiem, czy drzwiami do 
zaczarowanego świata, w którym nie trzeba nikogo udawać?  
 

Szafa wrocławska (barokowa) 
Wrocławski warsztat stolarski, ok. 1730-1740 r., ze zbiorów MMW. 
 

2. Jeśli spotykasz kogoś bez uśmiechu, daj mu jeden ze swoich. 
 

Ten temat mówi nam o tym, że czasem bardzo mała rzecz -  jak uśmiech, dobre słowo, 
podarowany życzliwie drobiazg – potrafi uczynić życie innej osoby lepszym i 
szczęśliwszym. Po prostu je odmienić! Przyjrzyjcie się portretowi tej poważnej damy w 
pięknej sukni i jej pieskowi. Nie wygląda na szczęśliwą. Wymyślcie baśniową opowieść 
o tym, co odmieniło jej życie na lepsze i szczęśliwsze. 
 
Portret Beaty Abigail von Buddenbrock (żony gubernatora Wrocławia).  
Autor: Antoine Pesné lub Georg Lisiewsky, ok. 1745 r., ze zbiorów MMW. 
 
 
 

3. Nowe szaty starych baśni: „Jaś i Małgosia” lub „Szklana góra” 
Temat ten kierujemy do wielbicieli starych baśni lub antybaśni, lubiących zabawę 
znanymi motywami baśniowymi i tworzenie nowych historii na ich kanwie. Ważne, by w 
waszej opowieści pojawił się ten piękny piec! Czy stał on w piernikowej chatce 
czarownicy, a ona wcale nie była zła, może uprawiała białą magię, piekąc w nim słodkie 
bezy? Niewykluczone, że wybudował ten piec ojciec Jasia i Małgosi w podzięce za 
uratowanie życia dzieci.  A może piec był dawno temu wielką mlecznobiałą, stromą 
szklaną górą z zamkiem na szczycie i mieszkającym u jej podnóża ziejącym ogniem 
smokiem? Jacy śmiałkowie górę zdobyli, kogo uratowali przed złem oraz jak i dlaczego 
góra zamieniła się w piec , to już sami musicie wymyślić.  
  
Cylindryczny piec fajansowy (fragment) 
W pałacach stawiano dekoracyjne piece fajansowe do ogrzewania komnat. Nasz piec 
ozdabiają dwa medaliony z popiersiami oraz wieńcząca go ceramiczna szyszka. Autor: 

prawdopodobnie wrocławska pracownia Cramera, XVIII w., własność prywatna. 
 
 
 
 



4. Temat czwarty jest najbardziej otwarty! Dostaliśmy z Muzeum Miejskiego zdjęcia jeszcze siedmiu 
przedmiotów. Możecie wybrać jeden z nich i wymyślić o nim baśniową historię. Pamiętajcie, że w baśniach 
nie tylko są niezwykłości i czary, ale zawsze dobro wygrywa ;-).  

 
Kafel  piecowy gotycki 
W dawnych czasach mieszkania ogrzewano piecami kaflowymi. Z pieca odkrytego na Ostrowie 
Tumskim pochodzi kafel z figurą świętego Jana Chrzciciela. Przełom XV/XVI w., ze zbiorów 
MMW. 

Psałterz wrocławski   
W XIII wieku księżna wrocławska, Anna Czeska 
zleciła wykonanie ilustrowanego psałterza – księgi 
biblijnych psalmów. Faksymile wykonane przez 
wydawnictwo Quaternio Verlag Luzern, ze zbiorów 
MMW. 
 
 
 

Ozdobna krata renesansowa (fragment) 
W czasach, kiedy nie było mikrofonów, kazania w świątyniach głoszono z ozdobnego 
podwyższenia zwanego amboną. W kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu na ambonę 
prowadziły schody zamykane kratą dekorowaną figurami aniołów i ptaków. Autorzy: 
monogramista VS i Stephan Götz wg projektu Friedricha st. Grossa, XVI w., ze zbiorów MMW. 

 
Kufelek z wieczkiem 
W XVII wieku, bogaci mieszczanie pijali z wykwintnie 
zdobionych naczyń wykonanych ze szlachetnych 
surowców. Nasz kufelek, stanowiący część „Skarbu z 
Bremy”, wykonano z pozłacanego srebra i udekorowano 
herbami znamienitych rodów. Autor: Joachim Eiffler, 
1616-1618 r., ze zbiorów MMW. 
 
 

 
Szafa apteczna (barokowa) 
Nie bez przyczyny mebel ten ma wiele szuflad. 
Przechowywano w nich lecznicze preparaty w aptece 
jezuitów w gmachu głównym Akademii Leopoldyńskiej 
(obecny Uniwersytet Wrocławski). Autor: anonimowy 
stolarz wrocławski, ok. 1740 r., ze zbiorów Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

  Rokokowe krzesło 
Na tym ostatnim zachowanym, oryginalnym krześle z Pałacu Królewskiego we 

Wrocławiu zasiadali monarchowie i ich znamienici goście. XVIII w., z kolekcji Ottona von Mitzlaffa. 
 
Fortepian  
W XIX wieku jedną z ulubionych rozrywek salonowych było 
słuchanie muzyki fortepianowej. Ten instrument powstał we 
wrocławskiej firmie Traugott Berndt Breslau, ok. 1846 r., ze 
zbiorów MMW. 
 

Ławka tramwajowa 
Prawie 100 lat temu po wrocławskich ulicach zaczęły 

kursować tramwaje typu Standard. Nasza ławka pochodzi z pojazdu tego modelu, 
produkowanego w latach 1925-1929. Ze zbiorów MMW.  

 
           


