
MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE ZAPRASZA NA NOWE 
DOMOWE FERIE Z MEK ONLINE 

 
Niezwykły rok, wyjątkowa Wielkanoc, niecodzienne wakacje, nadzwyczajne Boże 
Narodzenie. Powoli zaczyna brakować przymiotników do opisywania sytuacji, w 
której wszyscy się znajdujemy. Podobnie jak cały rok, zbliżające się ferie zimowe 
również będą inne od tych, które znaliśmy do tej pory.  
 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie serdecznie zaprasza na nowe domowe ferie z MEK, 
które wyjątkowo odbędą się w formule online. Dla wszystkich chętnych przygotowane 
zostały warsztaty – zarówno rodzinne, jak i dla grup. W centrum programu warsztatowego 
znajdzie się nasze najbliższe otoczenie. Podczas zajęć będzie można spojrzeć na to 
miejsce z innej perspektywy, a także przyjrzeć się bliżej przedmiotom codziennego 
użytku. Pierwsze dni stycznia to nie tylko moment przełomu i składania sobie życzeń, ale 
również karnawału, doświadczania świata na opak, co w ostatnim czasie wydaje się być 
szczególnie bliskie nam wszystkim.  
 
Warsztaty dla dzieci  | sobota, 9 i 16 stycznia 2021  
 
Podczas sobotnich warsztatów dla rodzin, będziemy uczyli się tradycyjnych sposobów 
składania życzeń i nauczymy się piec. W trakcie zajęć zastanowimy się, kim chcielibyśmy 
się stać podczas karnawału i jakie supermoce przydałyby się w tym wyjątkowym czasie.  
 
Na warsztaty zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. Podczas dwóch warsztatów wspólnie 
będziemy pracować z ciastem chlebowym oraz wykonamy maskę inspirowaną maskami 
kolędniczymi.  
 

9.01. Życzenia na czas przełomu  
 
Czego sobie życzymy na początku nowego roku i czego nam na ten czas potrzeba? Jak 
wyrazić i utrwalić noworoczne życzenia? Przedstawiamy: szczodraki, byśki i nowe latka 
oraz współczesne oracje obrzędowe. Poznajcie ciasto chlebowe własnymi palcami i 
spotkajcie się z żywym słowem.  
 
Prowadzenie: Zuzanna Surma 
 

16.01. Maska kolędnicza: W kogo się zmienię? 
 
Jaką wersję siebie pokazać za pomocą maski? Gdy pragniemy siły i zdrowia tura, może 
powinniśmy się przebrać za turonia lub przynajmniej się z nim spotkać? Czego życzymy 
sobie w Nowym Roku? Jakie cechy chcemy w sobie rozwinąć? Silny jak…? Zdrowy jak…? 
Mądry jak…? Wesoły jak…? Spokojny jak… ? Szalony jak…? A może zupełnie innych. 
 
Kolędnicy nieśli ze sobą radość i wróżbę na nowo rozpoczynający się czas. My w Nowym 
Roku stworzymy kolorowe, symboliczne i wzmacniające maski. 
 
Prowadzenie: Agnieszka Skalska 
 
 

Informacje i rezerwacje: 
Klaudia Ciepłucha 

cieplucha@etnomuzeum.eu, tel.: 883 751 003 



Można uczestniczyć w dwóch spotkaniach lub w pojedynczym warsztacie.  
 
Więcej informacji znajdziesz, klikając tutaj.  
 
Warsztaty dla grup | 04–15.01.2020 
 
Ferie zimowe często są czasem odwiedzin u dawno niewidzianych przyjaciół, mieszkającej 
daleko rodziny, z rzadka odwiedzanych krewnych. W tym roku te tradycyjne spotkania 
mogą być utrudnione. Co robić? Spotkać się wirtualnie! Gdzie? Podczas warsztatów dla 
grup! W Muzeum Etnograficznym bardzo ważna jest dla nas przestrzeń spotkania, 
dlatego chcemy stworzyć takie miejsce, w którym będzie ono możliwe. Zaproście 
znajomych, kuzynów, kuzynki i przekonajcie się, co przygotowaliśmy dla Was w MEK! 
 
Domowe opowieści 
 
Jakie historie może opowiedzieć kołyska, skrzynia posagowa lub stary piec? Czym przed 
stu laty zajmowali się mieszkańcy okolic Krakowa? Jak zmieniło się dzieciństwo i miejsce 
dzieci w rodzinie w ciągu stu ostatnich lat? 
 
Zapraszamy na wirtualną podróż w czasie. Odwiedzimy muzealną izbę krakowską, w 
której wspólnie poznamy radości, troski i codzienne wyzwania Krakowiaków z 
perspektywy najmłodszych członków dawnej rodziny. Przekonamy się, jakie przedmioty 
towarzyszyły im w ich codzienności, jak wyglądał ich plan dnia i czym różni się on od 
naszego. Sprawdzimy, jak wyglądała zima w dawnym wiejskim domu i jak jego 
mieszkańcy radzili sobie z długimi, zimowymi wieczorami – bez komputera i 
smartphone’ów. 
 
Wyzwanie–ubranie 
 
Co o swoich właścicielach mogą powiedzieć spodnie, buty lub nakrycia głowy? Jak na 
wygląd ubrań wpływają obyczaje, potrzeby użytkowników i mody?  
 
Wspólnie poznajmy funkcje stroju. Porównamy to, co noszono dawniej z tym, co 
zakładamy na siebie na co dzień współcześnie. Czy różnice są aż tak widoczne? Co więcej, 
poznamy elementy polskich strojów ludowych, a także nauczymy się trudnej sztuki 
odczytywania informacji zakodowanych w ubiorze. Odkryjmy wspólnie sposoby 
podkreślania urody z różnych stron świata i kontekstów kulturowych, a także stworzymy 
stylizacje na wyjątkowy czas spędzany w domu. 
 
Więcej informacji znajdziesz, klikając w ten link. 
 
Aby móc się z nami połączyć, potrzebny jest komputer lub telefon podłączony do 
Internetu z głośnikami lub słuchawkami. Warsztaty odbędą się za pomocą platformy do 
wideokonferencji Zoom. 
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