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Learning to read the world
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rzez całe życie uczymy się czytać. Nauka składania liter zapisanych na papierze jest zaledwie
początkiem długiej drogi doskonalenia naszej umiejętności odczytywania rozmaitych tekstów cywilizacji
i przyrody.
W zachodnim kręgu kulturowym najbardziej
pomocne w nauce czytania świata natury i człowieka wydają się instrumenty wypracowane przez starożytnych. Myślę tu przede wszystkim o akademiach,
bibliotekach i muzeach. Znaczenia owych pojęć zmieniały się na przestrzeni dziejów, ale w tej czy innej formie to właśnie te instytucje nadal stanowią podstawowe narzędzia społecznej edukacji.
W ostatnich dziesięcioleciach wzbogaciliśmy się
o jeszcze jeden instrument służący nauce pogłębionego czytania świata. Jest nim konstelacja miejsc światowego dziedzictwa UNESCO.
Lista światowego dziedzictwa staje się swoistym
spisem lektur cywilizowanego człowieka. Podobnie
jak od wieków kreowane są kanony literatury, tak teraz,
od kilku dekad, wspólnota międzynarodowa wskazuje
na szczególną wartość wybranych zabytków cywilizacji i przyrody, tworząc w ten sposób kanon tekstów
kultury i natury, których znajomość może nam dać
orientację w dziejach i kształcie naszej planety oraz
losach gatunku Homo sapiens.

e learn to read throughout our lives. Our learning how to put together letters written on paper
when we are children is just the beginning of a process
in which we keep refining our skill of reading various
texts of nature and of culture.
In Western culture, the most helpful tools for
learning to read the world of nature and man are the
instruments developed by our ancient forbears, namely universities, libraries, and museums. The meanings
of their notions have been redefined over the centuries, but they still remain – in one form or another –
the key tools of public education.
In recent decades, we have acquired another instrument which can be used for in-depth reading of
the world, namely the constellation of UNESCO
World Heritage Sites.
The World Heritage List has become a peculiar reading list for civilised man. By analogy to literary canons, which have been created for centuries,
the international community has been highlighting the
unique value of selected items of cultural and natural
heritage for several decades now. Thus they have been
creating a canon of ‘cultural and natural texts’ thanks
to which we can explore the history and character of
our planet, as well as the history of our own species –
Homo sapiens.

*

*

Zamek Malbork wszedł do kanonu światowych lektur
w 1997 roku. Jest jednym z najważniejszych zabytków
gotyckiej architektury ceglanej w Europie. Stanowi
też pomnik pionierskich dokonań konserwatorskich
z przełomu XIX i XX wieku oraz wysiłku i kunsztu
konserwatorów polskich, którzy po II wojnie światowej podnieśli z ruin tę „największą górę cegieł na północ od Alp”. Wszelako nade wszystko jest on opowieścią o dramacie zachodniego chrześcijaństwa. Uważny
czytelnik jego murów ma szansę odnaleźć tutaj pytania

Malbork Castle entered the ‘world canon of reading’ in
1997. The castle is one of the finest examples of Gothic
brick architecture in Europe. It is also a testimony to
pioneering restoration achievements at the turn of the
20th century, as well as to the huge effort and artistry
of the Polish restorers who raised the “highest mountain of bricks north of the Alps” from ruins after World
War II. Most importantly, however, it is a narrative
about the dramatic history of Western Christianity.
An attentive reader of its walls will be able to find here
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o duchowe i materialne zręby cywilizacji europejskiej,
a więc pytania o wojnę i pokój, dzikość i kulturę, władzę i służbę, bogactwo i ubóstwo, ciało i duszę.
Ten sekretny tekst zapisany w cegłach jest wielowarstwowy i niełatwy do odczytywania, dlatego jedną
z najważniejszych misji gospodarza zabytku wydaje się
pomaganie publiczności w możliwie jak najgłębszym
rozumieniu mowy murów. Od 1961 roku gospodarzem
obiektu jest Muzeum Zamkowe w Malborku. Stara się
ono przekazywać najważniejsze znaczenia twierdzy
nad Nogatem, głównie za pomocą wystaw, narracji
prowadzonej przez przewodników, aplikacji internetowych i materiałów informacyjnych dostępnych
na stronie instytucji, a także publikacji książkowych
i konferencji naukowych.
Te i inne działania edukacyjne prowadzone
w zamku oraz w przestrzeni medialnej można nazwać
uczytelnianiem miejsca, wydobywaniem jego znaczeń. Wszelako oprócz uczytelniania warto, a nawet
należy prowadzić także prace edukacyjne, które ofiarowują publiczności pomoc w doskonaleniu własnej
umiejętności czytania murów. Muzeum Zamkowe
w Malborku już od dawna stara się realizować takie
programy – zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

questions about the spiritual and material foundations of European civilisation, and thus, also questions
about war and peace, savagery and culture, power and
service, richness and poverty, body and soul.
The secret text inscribed in the bricks is multilayered and difficult to read; therefore one of the most
crucial missions for the host of this historic building
is to help visitors to understand the language of the
walls as thoroughly as possible. Since 1961, The Malbork Castle Museum has been the host. It communicates the key messages of the fortress on the Nogat
River through exhibitions, the narration passed on by
its guides, internet applications, and the information
materials available on the institution’s website, as well
as books and scientific conferences.
These and the other educational activities delivered in the castle and in the media may be likened to
‘making the place more legible,’ bringing out its meanings. However, in addition to making the reading
easier for visitors, there is also a need for educational
work, such as to offer audiences help in refining their
own ‘wall reading’ skills. The Malbork Castle Museum
has been pursuing such programmes, especially for
children and youth, for a long time.

*

*

W zamku Malbork, tak jak w większości innych muzeów europejskich, prace oświatowe prowadzi wyspecjalizowany Dział Edukacyjny. Pedagodzy pracują głównie z dziećmi. Działania te obejmują zajęcia tematyczne, których cechą charakterystyczną jest nastawienie
na aktywizację intelektualną i twórczą uczestników.
Wykorzystuje się w nich techniki dramatyczne i wokalne, a także stroje historyczne i rekwizyty.
Doświadczenia zdobyte podczas prac z mniejszymi liczebnie grupami uczniów doprowadziły do
powstania programu, który od 2015 roku dostępny jest
dla bardzo szerokiej publiczności. Przedsięwzięcie pod
nazwą „Szlak zamkowych tajemnic” adresowane jest
do dzieci w grupach szkolnych, a także do tych, które
przybywają z rodzicami. Zamiast tradycyjnej formuły
zwiedzania, Muzeum Zamkowe proponuje dwugodzinną zabawę historyczną. Jej uczestnicy formują
rycerskie drużyny. Pod opieką wykwalifikowanego
przewodnika zwanego mistrzem drogi każda z drużyn
przemierza szlak zamkowy, rozwiązując ciąg zadań.
Większość z nich ma charakter praktyczny, polegający na przykład na odnajdowaniu ukrytych przedmiotów, składaniu kopii kapiteli kolumn albo tworzeniu
konstrukcji budowlanej z własnych ciał. Rozwiązanie
każdego zadania jest nagradzane literą. Kolejne litery

As in most other European museums, the educational activities in the Malbork Castle are conducted by
a specialised Education Department, whose personnel mainly work with children. The activities comprise
thematic classes aimed at promoting intellectual and
creative interest among the participants. This is delivered by using theatre and singing techniques, as well as
historical clothing and props.
Experience gained during work with smaller
groups of school pupils led to the creation of the
Route of the Castle Mysteries, which has been available to a very wide public since 2015, and is addressed to groups of school children, as well as kids
accompanied by parents. Instead of the traditional
visiting formula, the Castle Museum proposes a twohour historical game. Its participants form teams
of knights. Under the care of a qualified guide addressed as the Route Master, each team travels a castle trail, solving a sequence of tasks. Many of them
are practical in nature, and require the participants,
for example, to discover hidden items, put together
replicas of the capitals of columns, or make an architectural structure with their own bodies. Each task
solved is rewarded with a letter. At the end of the
game, the successive letters put together form a pass-

Szansa, której
Learning
nie zaprzepaściliśmy
to read the world

układają się w hasło, które – w finale zabawy – otwiera
dzieciom skarbiec tajemnic.
To oczywiste, że młodzi ludzie uczestniczący
w zamkowej przygodzie uzyskują mnóstwo informacji o twierdzy nad Nogatem, zakonie krzyżackim,
Królestwie Polskim i kulturze wieków średnich. Nie
mniej ważne jest jednak to, że w trakcie zamkowej
przygody dzieci przekonują się o wartości uważnego
badania rzeczywistości, kojarzenia faktów, poszukiwania rozwiązań i wyciągania własnych wniosków.
*
Muzeum Zamkowe w Malborku dysponuje jeszcze
jednym narzędziem nauczania sztuki samodzielnego czytania murów. Jest nim Młodzieżowe Koło
Przyjaciół Zamku. Działa ono od ponad 30 lat. Prace
prowadzone są w grupach wiekowych złożonych
z uczniów liceów. Na zajęcia przychodzą wyłącznie
ochotnicy, a nie klasy szkolne. Cotygodniowe spotkania każdej z grup trwają około 90 minut. Uczestnictwo
w nich jest bezpłatne. Muzeum traktuje tę działalność
jako misję społeczną.
Pierwsze miesiące zajęć poświęcone są dziejom
zakonu krzyżackiego. W drugim półroczu uczestnicy
spotkań eksplorują cały zespół zamkowy. W następnym sezonie prac Koła dominuje tematyka związana
z Malborkiem po roku 1466. Młodzież poznaje polską
załogę zamkową, a także wybrane zagadnienia średniowiecznej i nowożytnej wojskowości, budownictwa,
piśmiennictwa, życia religijnego, higieny i medycyny.
Trzeci sezon wypełniają lektury dawnych i współczesnych tekstów poetyckich, stanowiące pomost do
czytania materii zamku. Podczas owych ćwiczeń młodzież uświadamia sobie, że twierdza nad Nogatem jest
w istocie wielką, wielowarstwową księgą zachodniej
cywilizacji.
Zajęcia klubowe nie opierają się wyłącznie na
słowie, obrazie i eksploracji zespołu zamkowego.
Prowadzone są również gry historyczne i działania
warsztatowe. Dochodzą do tego objazdy terenowe
okolic Malborka, pozwalające zrozumieć geograficzny,
przyrodniczy i gospodarczy kontekst zamku. Bywa, że
niektóre z tych działań realizowane są we współpracy
z edukatorami i młodzieżą z innych krajów.
*
Zamkowi pedagodzy próbują uczyć dzieci i młodzież
czytania średniowiecznych murów nie tylko po to, aby
przekazywać w ten sposób wiedzę o Malborku. Pracują
z nadzieją, że lektury średniowiecznych budowli nad
Nogatem pomogą młodym ludziom w późniejszym,

Kapitel na Zamku Wysokim. Fot. P. Ostrowski
Capital at the High Castle. Photo by P. Ostrowski

word by means of which children can open a treasure
of mysteries.
Naturally, young people who participate in the
castle game acquire a great deal of information about
the fortress on the Nogat, the Teutonic Order, the
Kingdom of Poland, and the culture of the Middle
Ages. What is equally important, however, is that during the adventure children come to realise the importance of a careful examination of reality, linking facts
together, searching for solutions, and drawing their
own conclusions.
*
The Malbork Castle Museum has another tool helpful in teaching young visitors to read the walls on
their own, namely the Young Circle of Friends of the
Castle. It has been active for more than three decades
and works with secondary school students grouped by
age. The training sessions, which are free of charge, are
attended exclusively by individual volunteers and not
school classes, with the weekly sessions of each group

167

A chance
Nauka
czytania
not squandered
świata

lasting approximately ninety minutes. The Museum
treats the activity as a public service.
During the first 6-month period, the classes focus on the history of the Teutonic Order, while in the
second, those attending explore the entire complex
of castle buildings. In the season which follows, they
mainly deal with topics related to Malbork after 1466.
Young people learn about the Polish garrison of the
castle, as well as construction techniques, writing, religious life, hygiene, and medicine in the Middle Ages
and the early modern period.
The focus of the third season is on reading old and
contemporary poetic texts, which is intended to be
a bridge to the reading of the substance of the castle.
During this exercise young people become aware that
the fortress is, in fact, a grand, multi-layered book on
Western civilisation.
The Club’s classes are not based on the written
word, image and exploration of the castle alone. They
also involve historical games and workshops. Other
activities include field trips around the Malbork area,
which are helpful in understanding the geographical,
natural and economic context of the castle. Some of
these activities are organised in collaboration with
educators and youth from other countries.
*

Dziedziniec na Zamku Wysokim. Fot. P. Ostrowski
Courtyard at the High Castle. Photo by P. Ostrowski

samodzielnym odczytywaniu wielu innych tekstów
kultury i natury, w Polsce i na całym świecie.
Prace te wynikają z przekonania, że aby stawać
się odpowiedzialnym spadkobiercą dziedzictwa
naszej cywilizacji i rozumnym mieszkańcem Ziemi,
nie wystarczy poznawanie podręczników szkolnych.
Powinniśmy także czytać kamienie i cegły, instrumenty muzyczne i pojazdy, linie dróg i kanałów, przestrzenny układ budynków, miast i ogrodów, ludzkie gesty,
barwę liści, ciszę lasu, potęgę kanionów, błogosławioną obecność zwierząt i oceanów. Bez tej umiejętności
tracimy szansę na świadome i pełne zachwytu życie,
nasze jedyne życie na trzeciej planecie od Słońca.
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The members of the team of educators teach children
and youth how to read the medieval walls not only to
pass on knowledge about Malbork. They work in the
hope that thanks to reading the medieval buildings,
young people will find it easier to read many other
‘texts of culture and nature’ on their own, both in Poland and worldwide.
This is done as an expression of the conviction
that reading schoolbooks is not enough to become
a responsible heiress to the heritage of our civilisation
and a rational inhabitant of the Earth. Indeed, we need
also read stones and bricks, musical instruments and
vehicles, the lines of roads and channels, the layout
of buildings, towns and gardens, human gestures, the
colour of leaves, the silence of the forest, the power of
canyons, the blessed presence of animals and oceans.
Without this skill we are losing our chance of living
a conscious life full of delight – after all this is the only
life we have on this, the third planet from the Sun.

