
Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego 

Krupówki 10, 34-500 Zakopane 

 

Ferie z Muzeum Tatrzańskim 

 

1. Oko sowy - czyli mądrość natury   

Natura rządzi się własnymi prawami spróbujemy ją odrobinę zrozumieć i podpatrzyć dzięki obserwacji ptaków. Poszukamy 

odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy sowa jest mądra? Czy orzeł jest piękny i majestatyczny? Jaki to ptak najbardziej lubi 

na obiad frytki? I czy karmniki trzeba czasem posprzątać? Na zajęciach będziemy mieli możliwość dotknąć piór, zobaczyć czym 

różni się to z ogona od tego ze skrzydła. Zobaczymy jak ptaki udają przed nami, że ich nie ma wtapiając się w tło. Każdy uczestnik 

zabierze ze sobą własnoręcznie wykonaną pamiątkę.     

 

2. Made in Muzeum Tatrzańskie   

Góralki bez względu na stan cywilny ozdabiały swój strój biżuterią. Najcenniejszą biżuterią były prawdziwe korale, a im więcej 

sznurów miała na sobie góralka, tym wyższy był jej status materialny. Korale przekazywane były z matki na córkę, a młoda 

dziewczyna zwykle dostawała je w posagu gdy wychodziła za mąż.     

 

3. Trenowanie wyobraźni   

.„Żadna rzecz nie jest u niego tym, czym jest, ale tym, czym może ją widzieć niekontrolowana wyobraźnia. To jest bajka …”    

Twórczość Władysława Hasiora szokowała i zachwycała, wzbudzała skrajne emocje i oceny. Na warsztatach postaramy się 

dowiedzieć co nieco o Hasiorze, artyście związanym z Zakopanem i Podhalem. W swych pracach wykorzystywał przedm ioty 

gotowe – „zużyte rekwizyty codzienności”, które kolekcjonował w swoim domu w Zakopanem. Wykorzystując takie przedmioty 

oraz technikę która posługiwał się artysta, stworzymy własne dzieło sztuki.     

 

4. Góralskie inspiracje 

Obrazy na szkle to wyjątkowe dzieła sztuki, głęboko osadzone w tradycji kultury podhalańskiej. Zachwycają swą bogatą 

kompozycją, wspaniałą grą kolorów a zarazem prostotą. Na warsztatach wykorzystamy trudną technikę malarstwa na szkle, do 

stworzenia własnego obrazka, który stanie się niepowtarzalną regionalną pamiątką.               

 

 

Terminy: 

od 15 stycznia to 25 lutego 2018, w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek o godzinie 11.00 

 

Wiek uczestników:  
Warsztaty dla rodzin z dziećmi 
 

Rezerwacja: 
najpóźniej dzień wcześniej przed planowanym terminem zajęć.  
punkt  1,2,4 : tel. nr 533 925 111,  warsztaty@muzeumtatrzanskie.pl     
punkt 3 : jdembowska@muzeumtatrzanskie.pl, tel. nr  888 390 768 
 

Odpłatność: 
12 zł w kasie muzeum w dniu zajęć 
 
 
Kontakt: 
www.muzeumtatrzanskie.pl 
tel. 18-20-152-05, wewn. 20 
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