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W S T Ę P
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się w dawnym kościele ewangelickim 

i szkole parafialnej wzniesionych w latach 1821-1823 wg projektu Karla Schinkla.
Otwarcie instytucji nastąpiło w lipcu 1964 r. z inicjatywy mieszkańców miasta, przedstawicieli
fabryki zapałek oraz Koła Miłośników Bystrzycy działającego przy Towarzystwie Rozwoju Ziem

Zachodnich. Pierwszą kierowniczką Muzeum została Helena Getter - zasłużona działaczka
społeczna. Muzeum zajmuje się pozyskiwaniem, zabezpieczaniem, naukowym

opracowywaniem oraz eksponowaniem obiektów związanych
 z historią niecenia ognia oraz historią regionu. 

Główny trzon kolekcji stanowią przedmioty związane z nieceniem ognia
 - zapałki, zapalniczki i krzesiwa.

 

Realizowany w latach 2022-2023 projekt pn. „Opowieści zapałczane – Matchbox stories”
dotyczy modernizacji wystawy stałej Muzeum i dostosowania

 jej do percepcji nowoczesnego widza.
 

Działania projektowe obejmują dwa etapy: pierwszy w roku 2022 dotyczy części ekspozycji
przedstawiającej najdawniejsze sposoby niecenia ognia, zagadnienia ognia w religiach oraz

dziejów samego Muzeum i jego zabytkowej siedziby. Etap drugi w roku 2023 będzie obejmował
część wystawy stałej dotyczącej historii zapałki, zapalniczki oraz historii przemysłu

zapałczanego.
 

Koncepcja modernizacji wystawy stałej zakłada rozbicie przestrzeni sali głównej na mniejsze
sekcje, wprowadzenie do ekspozycji poligrafii wielkoformatowej, malowideł, instalacji

przestrzennych i inscenizacji oraz multimediów. Treści związane z szeroko pojętą filumenistyką
i historią niecenia ognia dzięki zmianie narracji i jej postaci będą przedstawione w formie
atrakcyjniejszej dla zwiedzających. Narracja wystawy ma być bardziej obrazowa i ściśle

powiązana z komentującymi ilustracje opisami, natomiast jej forma bardziej uprzestrzenniona.
 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Niniejszy katalog obejmuje pierwszą część modernizowanej wystawy stałej.
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CZASY MITYCZNE I PREHISTORIA
Ogień razem z powietrzem, ziemią i wodą jest zaliczany do czterech żywiołów, stanowiąc jedną

z podstaw bytu człowieka na ziemi.
Dzięki jego opanowaniu człowiek i jego cywilizacja mogli się rozwijać.

Przez miliony lat, dopóki sam nie nauczył się rozpalać ognia, człowiek był uzależniony
 od przyrody, która musiała mu go „podarować”. Najczęściej działo się to podczas burzy
poprzez uderzenie pioruna czy też dzięki wybuchom wulkanów. Samodzielne rozniecenie

ognia udało się człowiekowi najprawdopodobniej dopiero około 100 000 lat p.n.e.
Umiejętność ta dała ludziom poczucie bezpieczeństwa, gdyż ogień chronił ich przed dzikimi
zwierzętami, dawał możliwość przygotowania ciepłego posiłku, czy możliwość rozproszenia

mroku i ogrzania się - dzięki czemu mogli zasiedlać zimniejsze rejony świata. Kolejnym
krokiem wykonanym dzięki ujarzmieniu ognia było wykorzystanie

 go do obróbki narzędzi, wypalania gliny czy wytopu metali.
Najstarsze, niepewne, archeologiczne ślady korzystania z ognia pochodzą z RPA i mają około

miliona lat, a zostały znalezione w jaskini Wonderwerk w Republice Południowej Afryki.

Co z nocą, John Tenniel,
1886, grafika ze zbiorów,
Universitätsbibliothek 

Heidelberg  

Przywłaszczenie ognia,
Johann Petrejus, 1547, ze

zbiorów Sächsische
Landesbibliothek – Staats-
und Universitätsbibliothek

Dresden
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ŚWIĘTY OGIEŃ - HISTORIE MITYCZNE I SAKRALNE
Prześledźmy historyczne, mityczne i sakralne znaczenia ognia, które znajdujemy w wielu

religiach. Poniżej wybraliśmy przykłady z kilku zakątków świata.
W wedyjskich wierzeniach możemy odnaleźć boga, który w sanskrycie, jednym z języków Indii,

nazywa się właśnie ogień: Agni. Przede wszystkim patronuje ogniowi ofiarnemu. Agni jest
blisko ludzi, pośredniczy pomiędzy nami a tymi, którzy są bogami. Daje nam dobro i walczy

 ze złem. Jest na ludzkich zaślubinach i pomaga przenosić ciała, które płoną na stosach, 
w zaświaty. Nasze słowo “ogień” również pochodzi od słowa agnis, znajdziecie je także

 w innych językach europejskich m.in. ignis (język włoski) i ugnis (język litewski).
 Budda, założyciel buddyzmu, przejął niektóre tradycje

związane z religią wedyjską i kultem Agni.

Budda, autor nieznany, 
etykieta zapałczana
 ze zbiorów Muzeum

W świecie  starożytnych Greków i Rzymian Hefajstos jest bogiem kowalstwa
 i właśnie naszego żywiołu. Wykorzystywał ogień

 do tworzenia - ogień jako symbol kreatywności. Ten boski kowal tworzył dla bogów i ludzi
wspaniałe przedmioty w kuźni, która prawdopodobnie znajdowała się w Etnie.

 W mitologii rzymskiej jego odpowiednik będzie nazywany Vulcanusem. 
Bogini, którą Grecy będą nazywali Hestią, a Rzymianie Westą, opiekowała się, aby płomień,

który daje bezpieczeństwo, ciepło, na którym przygotowujemy posiłki, nigdy nie zgasł. 
Jej rodowód ma jeszcze echa w pradawnej praindoeuropejskiej tradycji.
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Vulcanus, Hans Collaert, 1530 - 1580,
sztych ze zbiorów

 Rijksmuseum 



W tradycji trzech wielkich religii monoteistycznych, które odnoszą się do wspólnych początków -
do patriarchy Abrahama - w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, mamy wielokrotne

odnoszenie się do symbolu ognia. 
 

Ogień jest utożsamiany z atrybutem boskości. Bóg-Jahwe w Krzewie Gorejącym objawia się
Mojżeszowi pod górą Synaj. W ikonografii chrześcijańskiej płomienie, które są zsyłane z nieba,
odnoszą się do Ducha Świętego. Widzimy to w przedstawieniach Jego Zesłania podczas czuwania

Maryi i uczniów. Ogień może być kojarzony także z siłami nieczystymi i demonicznymi.
 W Apokalipsie św. Jana pojawia się Smok, symbol Szatana, który jest koloru ognia. W tradycji

islamu dochodzą do nas echa przedislamskich wierzeń Arabów. Dżinny to duchy i demony, które
urodziły się z czystego ognia bez dymu. 

 

Święty ogień jest związany z religią zaratusztrianizmu, która również powstała na Bliskim
Wschodzie. Jej założycielem był Pers Zaratusztra, który uważał, że światem rządzą dwie siły

Ahura Mazda, dobry Bóg, który walczy z Arymanem, Złym Duchem, bogiem ciemności i zła.
Ogień był najczystszym stworzeniem Ahury Mazdy.

Mojżesz i płonący krzak,  
Sébastien Bourdon, 1642-45, 

ze zbiorów
 Ermitażu Państwowego w Petersburg

Zesłanie Ducha Świętego, 
Albrecht Dürer, około 1509/1510, 

ze zbiorów
The National Gallery of Art
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Ogień i ognisko domowe. Światło i ciepło
 

Ogień zajmował w życiu człowieka ważne miejsce. Traktowano go z szacunkiem, a zarazem
lękano się go. W dawnych domostwach zajmował centralne miejsce, a gospodynie dbały o to,

aby nie wygasł. Mieszkańcy musieli w jego obecności zachowywać się w odpowiedni sposób
 i przestrzegać określonych zasad. Z uwagi na wiarę, że ogień żyje, nie wolno było go znieważać,

czyli m.in. pluć na niego, zalewać brudną wodą czy sikać na płomienie, a także kaleczyć
 go wbijaniem patyków czy ostrych narzędzi, ani go kłuć.

Jednocześnie uważając, że ogień pochodzi od boga, wierzono, że ma on kontakt ze światem
pozaziemskim i można za jego pośrednictwem składać ofiary czy oddawać cześć zmarłym. Samo

rozpalanie ognia było uroczystą chwilą i mogła to robić osoba dorosła, najczęściej gospodarz.
Częstym zwyczajem było zabieranie ognia ze sobą w momencie przeprowadzki do innego domu

oraz przekazywanie żaru wyprowadzającemu się synowi. 
Wierzono, że strzeże on domostwo przed złem i zapewnia oczyszczenie z grzechów.

 Stina Persdotter używa krzesiwa 
w Dalarna w Szwecji, 

fot. Nils Keyland, 1916, zdjęcie
 ze zbiorów Nordiska museet

Stara kobieta i chłopiec ze świecami, 
 Peter Paul Rubens, 1616-1617,

 ze zbiorów Mauritshuis
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Magiczne znaczenie, które przypisywano ogniowi, wykorzystywano w wielu obrzędach 
i obyczajach. Pojawia się on podczas obchodów wielu świąt – Sobótki, Zielonych Świątków czy

Świąt Wielkanocnych. Zapalenie gromnicy, a nawet sam dym ze świecy lub spalonego
poświęconego wianka miały chronić i leczyć.

Współcześnie, mimo że wciąż obdarzamy ogień szacunkiem i często się go boimy,
 nie przypisujemy mu już takiego magicznego znaczenia. Jednak nadal towarzyszy nam 

w najważniejszych momentach w życiu i kojarzy się z czymś ponadrzeczywistym.
Jedną z głównych funkcji, do których był wykorzystywany ogień, było oświetlenie. Mieszkania

oświetlano przy pomocy różnych narzędzi. W starożytności wykorzystywano do tego lampki
oliwne – niewielkie gliniane naczynie napełnione tłuszczem, z uchwytem i knotem. 

W starożytnej Grecji jako paliwa w lampkach używano gorszej jakości oliwy z oliwek. 
Z oliwnych kaganków czy świec korzystali tylko zamożni ludzie, natomiast biedni posługiwali
się łuczywem oraz wątłej jakości kagankami olejnymi. Biedne chałupy jeszcze do końca XIX w.

oświetlane były za pomocą łuczywa (pochodni) umieszczanego w świecakach oraz szczyp
łupanych ze smolnych pniaków drewna sosnowego. 

Dopiero pod koniec XIX w. zaczęło się rozpowszechniać używanie lamp naftowych.

Święto Kupały - Zbójnicy Tatrzańcy przy ognisku
Sobótek, około 1937-1939, pocztówka 

ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Reklama lampy naftowej, 
rys. Jules Chéret, 1891, 

ze zbiorów Musée Carnavalet
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https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/type/oeuvre/ET/musee/mus%C3%A9e%20carnavalet%2C%20histoire%20de%20paris-12


Pierwszą metodą wykorzystaną przez człowieka do rozniecania ognia było pocieranie o siebie
dwóch suchych kawałków drewna. Nie wiadomo w jaki sposób do tego doszedł, być może

oglądając suche gałęzie drzew, które wskrzeszały ogień poprzez pocieranie się o siebie na wietrze
podczas burzy. Metoda ta miała różne odmiany, ale zasada działania była jedna - w wyniku

pocierania o siebie dwóch kawałków drewna uzyskujemy pył drzewny. Pył ten, gdy w wyniku
tarcia osiągnął odpowiednią temperaturę, należało rozdmuchać delikatnie w żar, od którego

można było rozpalić hubkę i uzyskać ogień. 
Rozwój cywilizacji spowodował też rozwój i urozmaicenie metod oraz narzędzi do niecenia ognia.
Odkryto, że szybciej rozpali się ogień przy pomocy tzw. krzesaków, czyli dwóch kamieni, które

poprzez uderzanie o siebie dawały iskrę. Metodę tę stosowano od epoki kamienia łupanego
 i brązu, a używano do tego pirytu i krzemienia (Eskimosi, niektóre północnoamerykańskie

plemiona indiańskie, mieszkańcy Ziemi Ognistej) lub dwóch krzemieni. Krzesaki były zwykle 
w posiadaniu każdego człowieka, gdyż były one uważane za niezbędne wyposażenie, a nawet

grzebano je wraz z nim po śmierci. Znajduje się je w kopcach grobowych zwykle przy ręce
zmarłego wojownika, gotowe do rozpalenia ognia, gdy ten obudzi się w zaświatach. 

Nie tylko zapałka (historyczne przykłady sposobów
 i narzędzi do niecenia ognia)

Krzemień z wraku Oost-
Indiëvaarder 't Vliegend Hart,

1730 - 1735,
ze zbiorów Rijksmuseum

Rozpalanie ognia za pomocą
 świdra ogniowego z "Bulletin -

United States National Museum",
Smithsonian Libraries, s.142
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Milowym krokiem w rozwoju człowieka był moment, gdy nauczył się wytapiać żelazo 
(ok. 2000 lat p.n.e.). Pośród różnych narzędzi zaczął również wyrabiać krzesiwa żelazne. 

Były one powszechnie używane do rozniecania ognia aż do XIX w. włącznie. Aby powstała iskra
należało uderzyć metalem o krzesak. Krzesiwa bardzo długo produkowano metodą chałupniczą.

Dopiero w XIX w. produkcję ich przejęły manufaktury, a sprzedażą zajęli się sklepikarze.
Krzesiwa żelazne były używane łącznie z kamiennym krzesakiem. Często był to kwarcytowy

kamień lub niewielki kawałek krzemienia, zwany też skałką.

Przybory do niecenia ognia były uważane za cenną rzecz i bardzo o nie dbano. Często skałkę
 i krzesiwo wraz z hubką lub innym łatwopalnym materiałem (suszony mech, suche liście lub
trawa, próchno) noszono w różnego typu woreczkach albo w szczelnie zamkniętych pudełkach
razem z hubką, dla ochrony przed wilgocią. Krzesiwa mogły być zawieszane przy pasie albo 
 oprawiane w dolną krawędź torebki na przybory (Mongolia, Chiny – tzw. „czuk – muk”).
Najczęściej przy pomocy krzesiwa iskrę krzesano na dwa sposoby: układano hubkę na ziemi 

i krzesano iskry uderzając krzemieniem w nieruchome krzesiwo (Europa) lub w rejonach 
o bardziej wilgotnym klimacie robiono odwrotnie – trzymano nieruchomo krzemień, 
na którym była ułożona hubka, po czym uderzano w krawędź krzemienia krzesiwem

 (kraje skandynawskie, Syberia i Ameryka Płn.). Było to wymuszone wilgotnością podłoża.

Etykieta zapałczana ze zbiorów Muzeum
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W XVI w. zaczęły się próby zmechanizowania krzesania ognia. Najpierw wzorowano się na broni
palnej z zamkiem kołowym, a od 2 poł. XVII w. z zamkiem skałkowym – wskutek tego zaczęły

powstawać tzw. krzesiwa mechaniczne. Już w połowie XIX w. krzesiwa zostały stopniowo
zastąpione zapałkami. Jednakże okazjonalnie, szczególnie w regionach opóźnionych

cywilizacyjnie, występowały nawet w XX w.
 

Odmianą krzesiwa jest również tzw. „wieczna zapałka”, nazywana też zapalniczką potarkową.
Jej forma i funkcja stanowią połączenie zapałki z zapalniczką. Wieczna zapałka jest wytwarzana

 i stosowana do dzisiaj.

Jeszcze jedną z dawnych metod rozniecania ognia jest metoda optyczna. W starożytnym Egipcie
używali jej kapłani posługując się systemem soczewek i wklęsłych zwierciadeł, na które padała

wiązka promieni słonecznych. Metoda ta stosowana była rzadko, a w ograniczonym zasięgu
przetrwała nawet do czasów nowożytnych. Jednym z przykładów jej wykorzystywania 

są wytwarzane w krajach anglosaskich w XVIII w. pudełka na tytoń z wmontowaną na dnie
soczewką, która służyła palaczom do zapalania fajki.

„Wieczne zapałki” ze zbiorów Muzeum

Widzialny świat,
Johann Amos Comenius,
1658, ze zbiorów cyfrowych
Wikimedia

Zwierciadło ognia,
Theodore Galle, 1610, 
ze zbiorów
Rijksmuseum
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Wykorzystanie starych technik i narzędzi w survivalu
W bushcrafcie, czyli w technice przetrwania w dzikim terenie, nie wykorzystuje się tylko

zapalniczek czy zapałek. Używane są także tradycyjne metody i narzędzia do wytwarzania
ognia. Jest on potrzebny do wytwarzania światła, ciepła i energii, które pozwalają przetrwać

człowiekowi w trakcie survivalu. 
Gdy korzystamy z zapałek lub z współczesnych zapalniczek, to otrzymujemy płomień, który jest
już gotowy do użycia. W technikach starszych w wyniku naszych działań powstaje żar lub iskra.

Musimy użyć hubki, czyli podpałki, aby rozpalić płomień. W czasie wyprawy warto zebrać
odpowiednie materiały do podpałki, które później wykorzystamy do rozpalenia ogniska, m.in.:

suche liście, wióry drzew, suche butwiejące drewno, huba, hubiak pospolity, warstwiak
zwęglony, kora brzozy, sucha trawa, błyskotek podkory, łajno zwierząt roślinożernych, drobne

gałązki, pozostałe ognisko.
 Tradycyjne metody, które możemy wykorzystać podczas survivalu to: świder ręczny, łuk
ogniowy, pług ogniowy, piła ogniowa, rzemień ogniowy, tłok ogniowy.  Wymagają one

zestawu umiejętności i doświadczenia w przygotowaniu narzędzi, m.in. znalezienia
odpowiednich kawałków drzewa, uformowania z nich odpowiednich kształtów, dostosowania

odpowiedniej metody do warunków atmosferycznych. Niektóre narzędzia potrzebne 
do ,,tradycyjnego” podejścia do rozpalania ognia można już gotowe kupić w sklepach

survivalowych np. tłok ogniowy ze stopu aluminium i mosiądzu.  Kolejną ,,starą” metodą jest
krzesanie ognia. W bushcrafcie używane są krzesiwa survivalowe, które mogą składać się m.in.

z pręta ze stopu magnezu i iskrownika ze stali nierdzewnej. 
Dla odpowiedzialnego survivalowca ważne jest nie tylko rozpalenie ogniska w terenie, ale

późniejsze go wygaszenie tak, aby ogień i żar nie stanowił zagrożenia dla środowiska.
Więcej informacji: Daniel Hume, Sztuka Ognia. Z miłości do iskry, żaru i płomienia, przeł. Jacek Żuławnik, Warszawa 2017. 

Próba rozpalenia ognia poprzez 
pocieranie o siebie dwóch patyków, 

American Forestry  21, no. 1, 1915, 
ze zbiorów LuEsther T Mertz Library
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Opowieści zapałczane: historia niecenia i użytkowania ognia
 przez człowieka na etykiecie zapałczanej

 (przykłady i przypadki)

1 .  P r o m e t e u s z  n i o s ą c y  l u d z i o m  o g i e ń
Prometeusz - jeden z tytanów z greckiej mitologii. Silny i mądry,

kochający ludzi i opiekujący się nimi. Za wykradnięcie ognia bogom
i podarowanie go ludziom został ukarany przez Zeusa przykuciem

do skał Kaukazu. 

2 .  „ D a r o w a n i e ”  o g n i a  p r z e z  p r z y r o d ę
Zanim człowiek nauczył się samodzielnie rozpalać ogień, był

skazany na zjawiska przyrodnicze, np. na burze z piorunami
czy wybuchy wulkanów. Nie umiejąc go rozpalać, ogień

traktowano jako dar boży. 

3 .  „ Ś w i d e r  o g n i o w y ”
Pierwszą świadomie wykorzystywaną metodą do rozpalania ognia

było pocieranie o siebie dwóch suchych kawałków drewna. 
W wyniku pocierania uzyskujemy pył drzewny. Gdy w wyniku

tarcia osiągnie on odpowiednią temperaturę, należy go delikatnie
rozdmuchać w żar, od którego można rozpalić hubkę i uzyskać

ogień.

13



6 .  M e t o d a  o p t y c z n a
Już w starożytnym Egipcie stosowano szklane soczewki lub

wklęsłe zwierciadła do skupiania promieni słonecznych, które
w postaci silnej wiązki światła wywoływały ogień na materiale
łatwopalnym. Ta metoda niecenia ognia używana była jeszcze

w XVII i XVIII wieku.

5 .  „ T ł o k  o g n i o w y ”
Tłok ogniowy składał się z tuby i szczelnie dopasowanego tłoka.

Pod wpływem nacisku powietrze w tubie ulegało sprężeniu,
 a wywołane ciepło powodowało zapalenie hubki umieszczonej

na dnie tuby.

 4 .  „ Ł u k  o g n i o w y ”
Odmiana pierwszej metody, która dzięki zastosowaniu

specjalnego „łuku” obracającego świder miała przyspieszyć
proces rozpalania ognia. 

Jako hubki (podpałki) używano rozdrobnionej i łatwopalnej
substancji, która szybko zajmuje się od iskry wykrzesanej

podczas rozpalania ognia. 
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8 .  Z a p a l n i c z k a  D ö b e r e i n e r a
Wynaleziona w 1823 r. przez Johanna Wolfganga Döbereinera,

niemieckiego chemika, profesora Uniwersytetu w Jenie,
nazywana też lampą  Döbereinera. W jej działaniu wykorzystał

kwas siarkowy i cynk. Wynikiem reakcji między tymi
substancjami było wydzielanie się wodoru, który działając
 na sproszkowaną platynę powodował powstanie ognia. 

9 .  Z a p a ł k i  b e z p i e c z n e
Używane przez nas do dnia dzisiejszego zaczęto produkować 
po raz pierwszy w 1855 r. w Jonköping w Szwecji. Pakowane

były w drewniane pudełeczka z naklejonymi na wierzchu
prostokątnymi karteczkami - etykietami zapałczanymi, 

a ich boki pokrywała tzw. draska,
 o którą pociera się główkę zapałki.

7 .  K r z e s i w o  ż e l a z n e
Pojawiło się kiedy człowiek nauczył się wytapiać żelazo. Aby
rozniecić ogień przy pomocy krzesiwa należało uderzyć nim

 o kamienny krzesak, którym mógł być np. kwarcyt,
krzemień czy piryt, wytwarzając przy tym iskry.
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