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Projektziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Landeshuter
Münzfundes und seine grenzüberschreitende
Bedeutung

Cel projektu

Podniesienie stopnia upowszechnienia wiedzy
na temat kamiennogórskiego znaleziska monet
oraz jego transgranicznego znaczenia.

Deutsch-polnische Präsentation des 
Landeshuter Münzschatzes aus dem 
15./16. Jahrhundert

Niemiecko-polska prezentacja
kamiennogórskiego skarbu monet z XV 
i XVI w.
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Projektbeschreibung

Beide Museen führten erstmals ein Kooperations-
projekt durch, indem sie den Schatz von 
Krausendorf/ Dębrznik, der sich in der Sammlung 
des „Muzeum Tkactwa“ befindet, als Hauptat-
traktion in der Sonderausstellung „Kopf und Zahl. 
Geschichte des Geldes in Schlesien“ (05.05.2019-
01.06.2020) des Schlesischen Museums zu Görlitz 
präsentierten. Ein Teil des Schatzes wurde erstmals 
öffentlich gezeigt. In der begleitenden Publikation 
wurden der Münzfund und die anderen Leihgaben 
dargestellt. Die zweisprachige Ausstellung und 
Broschüre vermittelten auf interessante, 
anschauliche und attraktiv gestaltete Weise 
Informationen zur finanzpolitischen und sozialen 
Geschichte Schlesiens und stellten zugleich Bezüge 
zur Gegenwart her. Knapp 470 Kinder und 
Jugendliche wurden von Mai 2019 bis Juni 2020 mit 
zwei verschiedenen museumspädagogischen 
Programmen zur Thematik Münzen und Medaillen 
erreicht. Insgesamt sind etwa 4.800 Besucher 
gezählt worden. Durch die Zusammenarbeit beider 
Museen bildeten sich enge fachliche Kontakte 
zwischen den Mitarbeitern.

Opis projektu

Obydwa muzea zrealizowały po raz pierwszy 
projekt kooperacyjny, którego celem była 
prezentacja tzw. Skarbu z Dębrznika, znajdującego 
się w zbiorach Muzeum Tkactwa w Kamiennej 
Górze, jako głównej atrakcji wystawy „Orzeł i 
reszka. Historia pieniądza na Śląsku“ w Muzeum 
Śląskim w Görlitz (05.05.2019 -01.06.2020). Część 
skarbu została po raz pierwszy publicznie 
pokazana. Skarb z Dębrznika oraz inne depozyty 
zostały przedstawione i opisane w publikacji 
towarzyszącej wystawie. Dwujęzyczna wystawa i 
publikacja pokazały historię polityki pieniężnej i 
społecznej na Śląsku w sposób interesujący, 
obrazowy a także atrakcyjny i jednocześnie 
nawiązywały do teraźniejszości. Ok. 470 dzieci i 
młodzieży wzięło udział w dwóch różnych
programach muzealno-edukacyjnych
towarzyszących wystawie od maja 2019 do 
czerwca 2020. Wystawę odwiedziło ok. 4.800 
zwiedzających. Współpraca obu muzeów 
zaowocowała nawiązaniem bliskich kontaktów 
zawodowych między pracownikami.


