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Grudzień w Muzeum i Zagrodzie Jamneńskiej

[1]

Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39
75-420 Koszalin
tel. 94 343 20 11

Zagroda Jamneńska
ul. Jamneńska 24
75-900 Koszalin
tel. 94 341 65 87, 508 129 892

Muzeum oraz Zagroda są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-16.00.
Piątek jest dniem wolnym od opłat za wstęp na ekspozycje stałe.

Muzeum w Koszalinie

Osiecki genius loci
Do 9 stycznia 2022 r.
7 listopada odbył się wernisaż najnowszej wystawy czasowej w Muzeum w Koszalinie Osiecki genius loci. Opowiada
ona o wyjątkowym miejscu - majątku w Osiekach. Jego historia obﬁtowała w ważne wydarzenia z udziałem
nietuzinkowych osobowości.
Trzy ekspozycje tworzą jedną wystawę, połączoną tytułowym duchem miejsca. Czym jest ów duch? My deﬁniujemy go
jako specyﬁczną atmosferę Osiek, sprzyjającą tworzeniu, dyskutowaniu, poszukiwaniu, przyciągającą wybitne
jednostki. Byli to: Ruth Hildebrand, Karl Schmidt-Rottluﬀ, Günter Machemehl, Tadeusz Kantor, Eustachy Kossakowski,
Grzegorz Kowalski, Jerzy Bereś, Maria Pinińska-Bereś, Ludmiła Popiel, Jerzy Fedorowicz, Natalia LL, Andrzej Bartczak,

Ireneusz Pierzgalski, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Ryszard Lech, Edward Dwurnik oraz wielu innych wybitnych twórców.

Zagroda Jamneńska

Jarmark Jamneński
Niedziela 12 grudnia
godz. 12.00-18.00
Magiczny okres Bożego Narodzenia kojarzy nam się z długo wyczekiwanymi prezentami, smakiem pierników i
czerwonego barszczu lub zupy grzybowej. Bożonarodzeniowy Jarmark Jamneński wprowadzi Państwa w świąteczny
klimat i pozwoli przygotować się na radosny czas świętowania.
Na stoiskach czekać będą na Państwa unikatowe przedmioty wykonane przez rękodzielników, zarówno tych dobrze już
znanych bywalcom naszych jarmarków, jaki i goszczących w Jamnie po raz pierwszy. Rozmaitość wyrobów sprawi, że
każdy znajdzie coś dla siebie lub swoich bliskich. Bombki wykonane na szydełku, drewniane zabawki, koronki,
świąteczne stroiki i ozdoby, ceramiczne kubki i patery, rzeźby i malarstwo na drewnie, a także kosmetyki naturalne czy
świeczki sojowe to tylko niektóre z naszych gwiazdkowych propozycji. Zakupione prezenty będzie można samodzielnie
– i oczywiście bezpłatnie - opakować na specjalnie zaaranżowanym stoisku.
Nie zabraknie również świątecznych potraw. Stoły będą uginać się od pierogów (m.in. z gęsiną), bigosu, pierników,
chleba na naturalnym zakwasie, wędzonych serów, kiszonych warzywa, ciast i grzanego wina.
W chałupie zagoszczą tradycyjne dziadki do orzechów. Umundurowani żołnierze, wartownicy, królowie, myśliwi i inni
bohaterowie – nie tylko dziecięcej – wyobraźni będą stać na straży podczas naszego przedświątecznego spotkania.
Kolorowe ﬁgurki na pewną ucieszą i zachwycą gości w każdym wieku.
O godzinie 16.30 Zagrodę odwiedzi wyjątkowy gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, przybędzie na Jarmark, by –
zgodnie z tradycją - obdarować najmłodszych upominkami.
Jarmark upiększą występy młodych artystów z Pałacu Młodzieży, którzy przedstawią m.in. kolędy i pastorałki.

Warsztaty:
PAJĄKI LUDOWE – warsztaty dla dorosłych
04.12.2021 (sobota), godz. 10.30 - 12.30
Listopadowe zajęcia poświęcimy plastyce obrzędowej. Jedną z tradycyjnych dekoracji wykonywaną w okresie
poprzedzającym święta Bożego Narodzenia były tzw. pająki ludowe. Kolorowe, rozbudowane konstrukcje wykonywano
z bibuły, słomy, wełny, patyczków, grochu. Zawieszano je dawniej pod suﬁtem, na belce stropowej aby zdobiły izby
wiejskie nadając im świątecznego klimatu.
Podczas naszych zajęć będzie można wykonać pająki krystaliczne, żyrandolowe lub tarczowe.

Na warsztatach rodzinnych dzieci wraz z rodzicami spróbują swych sił w robieniu miniaturek pająków ludowych. Będą
przetykać kolorową wełnę pomiędzy konstrukcjami wykonanymi z patyczków, nawlekać groch na nitki tworząc
dekoracyjne łańcuchy.
(warsztaty dla dzieci w wieku powyżej 7 lat)

Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem tel. 508 129 892.
Koszt warsztatów: 5 zł

ŚWIATY Z OPŁATKA – warsztaty dla seniorów
01.12.2021 (środa)
Grupa I - godz. 10.00 - 12.00
Grupa II – godz. 13.15 – 15.15
08.12.2021 (środa)
Grupa I - godz. 10.00 - 12.00
Grupa II – godz. 13.15 – 15.15
W grudniu zapraszamy na warsztaty, podczas których powstaną światy z opłatka - wyjątkowe ozdoby zdobiące niegdyś
podłaźniczkę. Obecnie mało kto pamięta jak wyglądały i czemu służyły. Wykonywać będziemy światy przestrzenne
przypominające geometryczne bryły oraz światy płaskie wpisane w formę okręgu.
Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem tel. 508 129 892.
Koszt warsztatów: 5 zł
CERAMIKA
Podczas naszych zajęć ceramicznych zachęcamy do wykonywania różnego rozmiaru misek, pater, łyżek i kubków.
Uczymy tradycyjnego lepienia z wałeczków, wylepiania form, jak i lepienia z rozwałkowanego płata.
Nie narzucamy tematu, pozwalając uczestnikom na swobodę i indywidualną kreację. Zachęcamy do uczestnictwa w
warsztatach dających możliwość relaksu i wyciszenia.

Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem tel. 508 129 892.
Cena z wypałem (zależna od rozmiaru pracy): od 15 do 35 zł

Warsztaty dla seniorów
15.12.2021 (środa)
Grupa I - godz. 10.00 - 12.00
Grupa II – godz. 13.15 – 15.15

22.12.2021 (środa)
Grupa I - godz. 10.00 - 12.00
Grupa II – godz. 13.15 – 15.15

Warsztaty dla dorosłych:
18.12.2021 (sobota), godz. 10.30 - 12.30
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