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PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH NA SKANSENIE 

WIELKOPOLSKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE (Omówienie ludowych zwyczajów wielkanoc-

nych spotykanych na wielkopolskiej wsi. Zapoznanie z symboliką jajka, baranka, zająca. 

Uczestnicy zajęć wykonają kraszanki (przy użyciu naturalnych barwników: cebula, buraki, 

zielone żytko), baranka z masła oraz samodzielnie przygotują koszyczek do święconki).  

WILEKOPOLSKIE BOŻE NARODZENIE (Omówienie tradycyjnych zwyczajów i wierzeń bożo-

narodzeniowych. Uczestnicy lekcji zapoznają się między innymi z nakazami i zakazami 

magicznymi, związanymi z tym okresem. Poznają pochodzenie Gwiazdora i św. Mikołaja 

oraz tradycyjne menu wigilijne).  

 *wersja rozszerzona: wspólna wigilia w skansenie: dziewczyny pomagają w przyrządzaniu 

posiłków (kapusta z grzybami, ryba, barszcz), chłopcy dekorują karczmę, wspólne kolędo-

wanie przy akompaniamencie akordeonu, poczęstunek.  

TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE (Uczestnicy dowiedzą się m. in. czym dekorowano 

domy zanim pojawiła się choinka, skąd pochodzi zwyczaj strojenia drzewka i kiedy pojawił 

się w Wielkopolsce. Poznają co symbolizują poszczególne ozdoby na niej zawieszane. Na-

stępnie sami je wykonają i udekorują zielone drzewko).  

„DZIŚ CIEŃ WOSKU CI UKAŻE, CO CI ŻYCIE NIESIE W DARZE” – KATARZYNKI I ANDRZEJKI 

(Omówienie dawnych zwyczajów i wróżb matrymonialnych, ich genezy oraz znaczenia. 

Przybliżone zostaną postaci św. Andrzeja i św. Katarzyny. W drugiej części zajęć uczestnicy 

podczas wspólnej zabawy wypróbują poznane wcześniej wróżby).  

„GDZIE PSZCZOŁY TAM MIÓD” (Uczestnicy lekcji zapoznają się z historią bartnictwa  

i pszczelarstwa w Wielkopolsce. Dowiedzą się jak wygląda praca w pasiece, jakie techniki 

stosuje się do uzyskiwania miodu, jak zbudowane są ule. Podczas lekcji zostaną zaprezen-

towane tradycyjne narzędzia i sprzęty pszczelarskie, których działanie można będzie wy-

próbować. Uczestnicy samodzielnie wytopią wosk z którego odleją świeczki i figurki wo-

skowe. Możliwość zakupu gotowych wyrobów i produktów pszczelarskich).  

JAK DAWNIEJ BUDOWANO. TRADYCYJNE BUDOWNICTWO LUDOWE W WIELKOPOLSCE 

(Omówienie tradycyjnego budownictwa ludowego. Zapoznanie z konstrukcjami domów, 

ludowymi nazwami poszczególnym elementów, materiałami, z których budowano. Zajęcia 

prowadzone z wykorzystaniem modeli).  

OD ZIARENKA DO BOCHENKA (Podczas lekcji zostaną zaprezentowane poszczególne etapy 

wyrobu chleba. Uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi i maszyn używano do obróbki 

ziarna, z jakich zbóż wyrabiano mąkę, jakie przesądy i zakazy magiczne towarzyszyły pro-

cesowi powstawania chleba. Zaprezentowane zostaną dawne akcesoria piekarnicze oraz 

naczynia służące do wyrabiania i przechowywania ciasta. Uczestnicy będą mieli możliwość 

młócić cepem, czyścić ziarno na wialni i zmielić ziarno na żarnach). *możliwość zamówie-

nia lekcji z poczęstunkiem (świeży chleb, smalec, ogórki). 

W KUŹNI U KOWALA. DAWNE KOWALSTWO WIEJSKIE (Omówienie tradycyjnego kowal-

stwa wiejskiego, wyposażenia kuźni oraz poszczególnych etapów pracy kowala przy kuciu 

podkowy. Uczestnicy dowiedzą się m. in. jaką temperaturę ma kute żelazo, jakich narzędzi 

używał kowal przy podkuwaniu koni, czy naprawdę był dentystą? Możliwość zakupu goto-

wych wyrobów kowalskich.)  

TRADYCYJNE ZAJĘCIA DOMOWE (Zajęcia interaktywne. Omówione zostaną wybrane pra-

ce domowe w dawnym gospodarstwie chłopskim. Następnie uczestnicy samodzielnie te 

prace wykonają, m. in. noszenie wody w nosidłach, pranie na tarze, wyrób masła, maglo-

wanie, mielenie na żarnach, młócenie cepami).  

DAWNE GRY I ZABAWY DZIECIĘCE (Zajęcia interaktywne. Omówienie dawnych zabaw  

i gier dziecięcych. Z czego robiono zabawki? Jak wyglądały? W co bawiły się dziewczynki,  

a w co chłopcy? W drugiej części zajęć uczestnicy będą mogli sami spróbować swoich sił w 

wybranych grach).  

„U PRZĄŚNICZKI SIEDZĄ…” OD PRZĘDZY DO NITKI. (Omówienie poszczególnych etapów 

powstawania nici. Podczas lekcji zaprezentowane zostaną m. in. narzędzia służące do grę-

plowania i czyszczenia wełny. Uczestnicy zajęć poznają budowę i działanie kołowrotka 

oraz będą mieli możliwość samodzielnie uprząść kawałek nici).  

Bilet wstępu do Muzem kosztuje 2 zł (dotyczy również dzieci do lat 7) i należy go doli-

czyć do kosztów lekcji muzealnej. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania ogni-

ska (odpłatnie). Kontakt: Tel. 68 384 26 19 email: skansen_wolsztyn@op.pl lub skan-

sen@muzea-wolsztyn.com.pl. ZAPRASZAMY ! 

Wkrótce Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II  

Organizatorzy Festiwalu mają zaszczyt zaprosić już po raz szesnasty na Festiwal 

Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II do Świętna w dniach 19-20 maja 2012 r.   

W tym roku uczestnikami Festiwalu oprócz dzieci, młodzieży, osób dorosłych  

z Polski będzie grupa młodzieży niemieckiej z Kolonii, a także młodzież polonijna  

z okręgu solecznikowskiego na Litwie. Gośćmi Festiwalu będą Magda Anioł  

z zespołem śpiewająca piosenki religijne takie jak: "Zaufaj", "Piosenka o dobrym  

pasterzu", "Pioseneczka" w sobotę 19 maja  w godzinach od 18.30 do 20.00.  

W  niedzielę 20 maja o godz. 14.00 zaśpiewa dla uczestników i widzów Zbigniew 

Wodecki. Zapraszamy chętnych do udziału, a także widzów w sobotę i niedzielę 

na wszystkie atrakcje przewidziane w programie Festiwalu." Wszelkich dodatko-

wych informacji udzielają organizatorzy telefonicznie (68) 384 13 12. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie 

 w dniach 29 i 30 marca 2012 roku 

przeprowadza Świąteczną Zbiórkę Żywności 

na terenie sklepów: 

NETTO ul. Spacerowa i  Dworcowa 

BIEDRONKA  ul. Przemysłowa, Dworcowa, Gajewskich. 

Zwracamy się do wszystkich klientów sklepów oraz mieszkańców: podziel-

cie się  żywnością z rodzinami ubogimi. Zróbmy wszystko, aby nikt  nie  

zasiadł  przy  pustym świątecznym stole. Zakupioną żywność w innych 

sklepach można dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wolsztynie. 


