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OFERTA EDUKACYJNA ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

WARSZTATY MUZEALNE

Warsztaty odbywają się w grupach warsztatowych (min. 10 osób, max. 20 osób)
Istnieje możliwość prowadzenia warsztatów dla większej ilości grup. 
Czas trwania warsztatów: 45 – 60 minut. 

Tematyka warsztatów:

1. „Zdobienie tradycyjnych zabawek ludowych”
Cena: 10 zł od uczestnika 

       Koniki  i  ptaszki  wyrzeźbione  z  drewna  –  tym  bawili  się  nasi  przodkowie.
Uczestnicy  warsztatów  poznają  historię,  bogactwo  form  oraz  sposoby  zdobienia
tradycyjnych  drewnianych  zabawek  z  terenu  Żywiecczyzny.  Będą  także  mieli
możliwość własnoręcznie pomalować drewnianego ptaszka, którego zabiorą ze sobą.
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2.  „Od ziarenka do chleba” 

Cena: 15 zł od uczestnika

   Uczestnicy warsztatów poznają proces wypiekania chleba oraz obrzędy i zwyczaje
z  nim  związane,  począwszy  od  prac  polowych,  poprzez  prace  w  zagrodzie,
skończywszy na przygotowaniach do wypieku chleba oraz samym wypieku. 
Własnoręcznie  uformują   z  ciasta  chlebowego  bułeczki,  które  zostaną wypieczone
w tradycyjnym piecu i podarowane uczestnikom. 
Zajęcia mają na celu wzbudzenie szacunku do chleba,  poprzez ukazanie ilości prac
które  należało  wykonać,  zanim  pieczywo  trafiło  do  naszych  rąk  oraz  poznanie
obrzędów,  dziś  już  najczęściej  zapomnianych,  związanych  z  tym  najbardziej
symbolicznym pokarmem.
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3.  „Na szkle malowane”  - warsztaty malowania na szkle
 Cena: 18 zł od uczestnika

          

       Malarstwo na szkle to bardzo stara technika zdobnicza,  nierozerwalnie związana
z  folklorem  góralskim.  Sztuka  ta  przywędrowała  do  nas  z  Czech,  gdzie  huty  szkła
funkcjonowały już od XIV w. 

W  góralskich  chałupach  obrazy  na  szkle  stanowiły  najważniejszy  element  wystroju
wnętrza.  Wieszano  je  w  charakterystyczny  sposób,  pod  kątem,  u  powały,  jeden  obok
drugiego. 

Na  warsztatach  uczestnicy  zapoznają  się  z  techniką  malowania  na  szkle  i  wykonają
własnoręcznie malowidło w niewielkim rozmiarze, które otrzymają na własność.
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4. „Nie tylko święci garnki lepią” – warsztaty garncarsko - ceramiczne 

Cena: od 10 zł do 20 zł (w zależności, czy prace będą wypalane) od uczestnika

 Uczestnicy zajęć poznają techniki przetwarzania i  obróbki gliny.  Rozpoczynając od
najstarszych  technik  –  wygniatania  i  wałeczkowej,  poprzez  obtaczanie  i  toczenie,
kończąc na odlewaniu lub wyciskaniu w formach. 

Zajęcia  mają  na  celu  wprowadzenie  w  tajniki  ginącego  już  zawodu  garncarza,
poznanie narzędzi oraz materiałów, którymi się on posługuje. 

W trakcie warsztatów uczestnicy własnoręcznie wykonują przedmioty z gliny  i/lub
zdobią  je  farbami.  Przedmioty  te  otrzymują  na  własność.  Istnieje  możliwość
wypalenia prac, które uczestnicy wykonają.

Dodatkowo  istnieje  możliwość  ukierunkowania  zajęć  np.  pod  kątem  wytwarzania
ozdób choinkowych, pamiątek, zabawek, przedmiotów codziennego użytku. 
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5.  „Co przyda się kowalowi - niepotrzebne krawcowi” – warsztaty kowalstwa 

Cena: 20 zł od uczestnika

   Uczestnicy  warsztatów  zostaną  zapoznani  z  wyposażeniem  kuźni,  narzędziami
używanymi przez kowala oraz obowiązkami i zakazami nakładanymi na niego przez
społeczność wiejską. 

Kowal  zaprezentuje  sposób  rozpalania  w  piecu,  w  czym  pomogą  mu  uczestnicy
obsługując  miech.  Zapoznają  się  także  oni  z  różnymi  technikami  kowalstwa  oraz
osobiście  przekonają  się  „dlaczego  należy  kuć  żelazo  póki  gorące”,  własnoręcznie
biorąc udział w procesie wykuwania i hartowania. 

Przekonają  się  w  jaki  sposób  ozdabiało  się  narzędzia  wytwarzane  przez  kowala
i dowiedzą się co dokładnie wykonywał płatnerz. 

Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z pozostałymi obowiązkami kowala, związanymi
m.in. z usługami dentystycznymi.
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6. „Bibułkowa Łąka” – warsztaty bibułkarstwa 

Cena: 15 zł od uczestnika

   Bibułkowe  stokrotki,  chabry  i  dzwonki,  czyli  jak  można  było  w długie  zimowe
wieczory wypełnić chaty kolorami lata. Na warsztatach bibułkarstwa zapoznajemy się
z technikami wykonywania układów kwiatowych w postaci bukiecików.

W  tradycji  beskidzkiego  bibułkarstwa  ważna  była  paleta  kolorystyczna  więc
odpowiednie  łączenie  kolorów  oraz  określony  kształt  wybranego  motywu
kwiatowego,  kreatywność  uczestnika  ogranicza  jednak  jedynie  jego  wrażliwość
estetyczna. Wykonane ozdoby uczestnicy otrzymują na własność.
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 LEKCJE MUZEALNE

Minimalna ilość osób biorących udział w lekcji muzealnej to 10 osób, brak górnej granicy. 
Czas trwania lekcji: 45 – 60 minut.

Cena: 6 zł/osb.
 

Tematyka lekcji:

1. Z babcinego zielnika; z wizytą w aptece.

     Lekcja  muzealna  poruszająca  temat  dawnych  sposobów  leczenia,  opartych  na
medycynie  ludowej.  W  trakcie  lekcji  uczestnicy  w  chałupie  zielarki  poznają  rośliny
lecznicze  i  sposoby  leczenia  praktykowane  przez  wiejską  zielarkę  zwaną  „babką”.
Dowiedzą się  także  jak  odczyniać  uroki  oraz  dlaczego  jaskółcze  ziele  należy  zrywać
przed świtem. Następnie na ekspozycji małomiasteczkowej apteki przekonają się jaką
receptę zapisywał pan doktor, kiedy stawiano bańki i do czego służyły pijawki.
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2.  „Dzieciństwo moich dziadków” 

Lekcja muzealna opowiadająca o życiu dzieci na dawnej wsi beskidzkiej, o ich obowiązkach
i pracach jakie wykonywały w gospodarstwie. Jak mógł wyglądać ukochany miś pradziadka,
jakie  włosy  miała  lalka  prababci?  Uczestnicy  lekcji  poznają  odpowiedzi  na  te  pytania,
zaznajamiając się z tradycjami zabawkarstwa ludowego na Żywiecczyźnie. 

3. Kijanką i na tarze, czyli jak prały nasze prababcie  

Lekcja opowiada o dawnych sposobach utrzymywania higieny. Odpowiemy na pytania:
jak sto lat temu wyglądało pranie? Czy wszystkie kijanki mieszkają w wodzie?  Co tarto
na tarze? Czy żelazka mają duszę i skąd brało się mydło. 

4. „Góralski kapelus i kwiecisto spódnica” - czy szata zdobi człowieka?

Tematem lekcji są stroje regionalne ich geneza i symbolika. Poza prezentacją ubiorów
ludowych,  przedstawiona  zostanie  technika  wykonywania  tkanin  z  siwizny,  sposoby
zdobienia  ubioru  oraz  informacje  jakie  można  było  za  pomocą  tego  specyficznego
„kodu”  przekazać  innym  członkom  wiejskiej  społeczności.  Uczestnicy  przymierzą
nakrycie głowy mężatki i fartuszek lub góralski kapelusz  i bruclik. 
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 SPOTKANIA MUZEALNE

 Spotkania muzealne - są to prelekcje, wykłady połączone z prezentacjami, pokazami,
oraz  w  razie  potrzeb  elementami  pogadanki  związane  z  dziedzictwem  kulturowym
Żywiecczyzny. 
Po zakończonej prelekcji słuchacze mają możliwość zadawania pytań. Prowadzone są
przez  pracowników  Żywieckiego  Parku  Etnograficznego  poza  jego  terenem,  na
zaproszenie zleceniodawcy, w miejscu przez niego wskazanym. 

Czas trwania spotkania: ok. 60 minut

Cena przeprowadzenia prelekcji: 60 zł od grupy max. 20 osób. W przypadku większej ilości 
osób cena wynosi 3 zł od osoby.

Tematyka spotkań:
 1. Osadnictwo
 2. Pasterstwo
 3. Gwara
 4. Stroje regionalne
 5. Folklor muzyczny
 6. Żywiecka sztuka ludowa
  7. Doroczne zwyczaje obrzędowe
  8. Tradycyjna obrzędowość rodzinna
  9. Od ziarna do chleba
 10. Rzemiosło ludowe (m.in. kowalstwo, garncarstwo, zabawkarstwo)
 11. Historia i tradycje regionu
  12. Zaproponowany temat 

Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji.
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Proponujemy  także  możliwość  wykupienia  poczęstunku  dla  uczestników
warsztatów  i  lekcji  (napój  i  ciasto  drożdżowe  bądź  zorganizowanie  ogniska  przy
położonym w pobliżu zadaszeniu gilowym ).

·  Poczęstunek (kawa/herbata oraz ciasto drożdżowe) wynosi 10 zł./os.

· Wynajęcie  wiaty  w  celu  zorganizowania  ogniska  (kiełbaski  we  własnym  zakresie)
wynosi 130 zł (zapewniamy opał oraz ruszt do pieczenia)

 W pobliżu  znajdują  się  m.in.  szlak wiodący do  „Jaskini  Komonieckiego”,  ruiny pieca
hutniczego (wpisanego do Szlaku Zabytków Techniki) ,  unikalna przyroda oraz liczne
atrakcje turystyczno-krajoznawcze.
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