
Para obrączek  
„Złoto Ojczyźnie 1918”

Warszawa, 1918 
biały metal 
MHW 23301/1-2

Wyobraźcie sobie parę warszawiaków Panią Annę 
i Pana Stanisława, mieszkają razem na obrzeżach 
miasta gdy w 1918 roku kończy się I wojna świa-
towa od dawna są małżeństwem. Na ich dłoniach 
moglibyście dostrzec lśniące, złote obrączki, znak 
zaślubin. Przyzwyczaili się już do nich tak bardzo, 
że prawie ich nie czują, są dla nich bardzo cennym 
znakiem miłości, cały czas pamiętają jak trudno 
było im je zdobyć.  

Ciekawe czy Wy macie jakieś równie ważne przed-
mioty? Może Wasi rodzice przechowują pamiątki 
związane z Waszymi narodzinami? Może sami 
noszą obrączki, może inne ważne symboliczne 
przedmioty, które są w Waszych rodzinach już 
bardzo długo? Spróbujcie wytropić w domu takie 
przedmioty, a jak już to Wam się uda spójrzcie  
na parę obrączek ze zdjęcia. 

Jak byście je opisali? Czy przypominają cenne, 
lśniące obrączki, jakimi najczęściej wymieniają się 
nowożeńcy? Wprost przeciwnie - są szare, matowe, 
zrobione ze zwykłego metalu, został na nich wyko-
nany napis „Złoto ojczyźnie” – co on może znaczyć? 
Przecież one nie są złote.

Wyobraźcie sobie teraz nasze małżeństwo Panią 
Annę o Pana Stanisława, jak idą szczęśliwi ulicami 
wolnej Warszawy trzymając się za ręce na których 
widnieją te dwie, skromne, metalowe obrączki.  
Co się stało z poprzednimi? Macie jakieś pomysły? 

Pamiętajcie, że jest rok 1918 w którym Polska  
po 123 niewoli odzyskała niepodległość. 

Po tym wydarzeniu trzeba było odbudować wiele 
zniszczonych przez zaborców miejsc, połączyć 
podzielone linie kolejowe, od nowa zorganizować 
życie w miastach. Pracy było bardzo dużo i do tego 
wszystkiego potrzeba było mnóstwa pieniędzy. 
Każdy pomagał jak mógł, niektórzy, tak jak mał-
żeństwo z naszej opowieści oddało to, co miało 
cennego – złote obrączki – w zamian dostając 
skromne metalowe z pamiątkowym napisem:  
„Złoto ojczyźnie”, które były dla nich równie ważne 
co poprzednie. Co myślicie o takiej wymianie?

Cenne skarby 

Szukaliście w domu cennych przedmiotów.  
Jak przekonaliście się, czytając naszą opowieść, 
nie zawsze cena przedmiotu idzie w parze z jego 
wartością. Czasami coś pozornie bezwartościowego 
jest najcenniejszym skarbem, bo wiąże się z waż-
nym gestem czy historią. 

Wybierzcie jeden przedmiot, obejrzyjcie go ze 
wszystkich stron, jeżeli chcecie możecie go naryso-
wać i spróbujcie dowiedzieć się o nim wszystkich 
najważniejszych informacji: ile ma lat, z czego jest 
zrobiony, skąd się wziął w Waszym domu, do kogo 
należał?

Do wykonania tego zadania będziecie musieli  
zaangażować domowników, ale czy nasza historia 
nie pokazuje, że lepiej współpracować i tworzyć 
nowy, wolny świat razem?

Powodzenia w tropieniu historii Waszych  
bezcennych skarbów!


