
WARSZTATY W WIEŻY KSIĄŻĘCEJ W SIEDLĘCINIE

FERIE 2022

Warsztaty kowalskie – 22, 29 stycznia, 5, 12 lutego, godz. 12.00-16.00

"Każdy jest kowalem własnego losu", głosi stare powiedzenie. A czy każdy może zostać

prawdziwym kowalem...? U nas tak :)

Zapraszamy  na  warsztaty  kowalskie  każdego,  kto  chciałby  spróbować  zapanować  nad

żywiołami, bo taką umiejętność musi posiąść każdy adept kowalskiego rzemiosła.

Przez cały czas trwania warsztatów będzie można posłuchać o pracy kowala, narzędziach,

technikach  i  historii  kowalstwa,  przyjrzeć  się  pracy  wprawionych  rzemieślników,  ale  przede

wszystkim każdy uczestnik będzie mógł sam podjąć wyzwanie i własnoręcznie wykuć metalowy

przedmiot.

Warsztaty z pisma gotyckiego – 17, 24, 31 stycznia, 7, 14, 21 lutego, godz. 13.00 – 14.30

Warsztaty, na których uczestnicy spróbują napisać tekst gęsim piórem, tak jak to robiono w

średniowieczu.  Przed  zadaniem dowiedzą  się  kilku  ciekawostek  o  historii  piśmiennictwa  -  jak

ewaluowały kroje pisma. Dla młodszych uczestników 4-7 lat zabawa w rysowanie ozdobnych liter

inspirowanych Majuskułą. 

Potyczki giermków – 18, 25 stycznia, 1, 8, 15, 22 lutego, godz. 11.00 – 12.30

Zabawy  integracyjne  poprzedzone  pogadanką  i  pokazem  wprowadzającym  w  tematykę

życia średniowiecznych rycerzy,  toczonych potyczek i  turniejów. W zależności od wieku grupy

prowadzone, jako wspólna zabawa lub współzawodnictwo zespołów. 

Warsztaty łucznicze – 18, 25 stycznia, 1, 8, 15, 22 lutego, godz. 13.00 – 14.30

Propozycja  dla  grup  szukających  mocniejszych  wrażeń.  Łucznictwo  jest  aktywnością

ciekawą  i  atrakcyjną,  a  zarazem  wymaga  koncentracji  uwagi.  Uczy  panowania  nad  swoimi

emocjami,  osiągania wewnętrznego spokoju, świadomości ciała – cech bardzo pożądanych przy

dzisiejszym szybkim tempie życia. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego instruktora 

i dostosowywane do wieku i charakteru grupy. 



Warsztaty kaletnicze –  19, 26 stycznia, 2, 9, 16, 23 lutego, godz. 11.00 – 12.30

Kim był kaletnik? Od kiedy noszono sakiewki i co w nich trzymano? Na te i wiele pytań

odpowiemy  wprowadzając  uczestników  w  temat  warsztatów.  Po  krótkim  wstępie  każdy

własnoręcznie wykona sakiewkę oraz wybije monetę historyczną związaną z księciem Henrykiem

jaworskim, budowniczym naszej Wieży. 

Warsztaty malowania temperą – 19, 26 stycznia, 2, 9, 16, 23 lutego, godz. 13.00 – 14.30

Podczas  zajęć  uczestnicy  zapoznają  się  z  jedną  z  najstarszych  technik  malarskich-

malowanie  farbą  –  temperą.  W  ramach  wprowadzenia  opowiemy  o  najstarszych  dziełach

wykonanych w tej technice oraz czym się różni od innych technik malarskich.

Koszt warsztatów: 25 zł od osoby, bilet rodzinny (4 osoby) 80 zł



NOCNE ZWIEDZANIE

KSIĄŻĘCYCH REZYDENCJI DOLINY BOBRU

FERIE 2022

ZAMEK WLEŃ (LENNO)

21, 29 stycznia

4, 12, 18, 26 lutego

start godzina 17.30

WIEŻA KSIĄŻĘCA W SIEDLĘCINIE

22, 28 stycznia

5, 11, 19, 25 lutego 

start godzina 17.30


