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OD ŒWI¥TYNI DO SYNAGOGI
Warsztaty maj¹ na celu omawianie szczególnej roli, jak¹ w
tradycji judaistycznej pe³ni Œwi¹tynia Jerozolimska, a jak¹
synagoga. Prezentowane s¹ funkcje, urz¹dzenie i wyposa¿enie
synagog. Wyj¹tkowe miejsce zajmuje oczywiœcie Tora, dlatego
szczegó³owo omawiany jest proces jej powstawania oraz
przepisy dotycz¹ce najœwiêtszej ksiêgi judaizmu.
Czas trwania: ok. 90 min.

SZABAT SZALOM.
WOKÓ£ NAJWA¯NIEJSZEGO
Z ¯YDOWSKICH ŒWI¥T
G³ównym zadaniem warsztatów jest prezentacja tradycyjnej
obrzêdowoœci zwi¹zanej z ¿ydowskimi œwiêtami (Rosz ha-szana,
JomKipur, Sukot, Chanuka, Purim, Pesach, Szawuot), ze
szczególnym uwzglêdnieniem najwa¿niejszego z nich jakim jest
Szabat. Warsztaty dostarcz¹ wiedzê czym jest szabat i co siê
wówczas robi. Uczestnicy poznaj¹ cykl roczny w kalendarzu
¿ydowskim. Ka¿de ze wspomnianych œwi¹t mo¿e byæ te¿
prezentowane na osobnej lekcji w czasie jego faktycznego
trwania.
Czas trwania: ok. 90 min.

OD NARODZIN DO ŒMIERCI
– CYKL ¯YCIA W TRADYCJI ¯YDOWSKIEJ

Czas trwania: ok. 90 min.
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WOKÓ£ CADYKA. ZWYCZAJE CHASYDÓW
Celem lekcji jest przybli¿enie œwiata wyznawców chasydyzmu –
mistycznego ruchu w ³onie judaizmu, który narodzi³ siê w XVIIIwiecznej Rzeczpospolitej. Omówione zostan¹ tajemnicze
zwyczaje chasydów, ich wierzenia i œwiatopogl¹d. Uczestnicy
zajêæ poznaj¹ niezwyk³¹ rolê cadyka i znaczenie jego dworu,
dowiedz¹ siê czym by³ sztetl w tradycji ¿ydowskiej.
Czas trwania: ok. 90 min.

W POKOJU ME£AMEDA – LEKCJA W CHEDERZE
Uczestnicy warsztatów dowiedz¹ siê siê jak wygl¹da³a
¿ydowska szko³a i czego uczyli siê tam ch³opcy, jaka by³a
codziennoœæ w chederze, religijnej szkole ¿ydowskiej.
Zobacz¹, w co siê ubiera³y, czego siê uczy³y i jak bawi³y siê
¿ydowskie dzieci. Zajrzymy do hebrajskich ksi¹¿ek i nauczymy
siê pisaæ od prawej do lewej. Oczywiœcie gêsim piórem.
Sprawdzimy te¿, jak brzmi¹ i co oznaczaj¹ nasze imiona po
hebrajsku.
Czas trwania: ok. 90 min.

PODANO DO STO£U. KOSZERNE CZY TREFNE
Podczas lekcji muzealnej uczestnicy dowiedz¹ siê ¿e specyfik¹
kuchni ¿ydowskiej jest koszernoœæ. Koszernoœæ wynika z
religijnego podzia³u pokarmów na koszerne – czyste
(dozwolone) i trefne – nieczyste (zakazane). Koszerne potrawy
to te, które przyrz¹dzane s¹ w zgodzie z kaszrutem, czyli wed³ug
zasad zapisanych w Torze, interpretowanych przez rabinów.
Kaszrut mówi nie tylko o tym jakie produkty mo¿na jeœæ, ale tak¿e
jak je przyrz¹dzaæ. Co wiêc króluje na sto³ach religijnych ¯ydów,
co jedz¹ w dane œwiêta, a czego unikaj¹? Jak przygotowywane
s¹ potrawy? Tego i wielu innych smacznych rzeczy dowiecie siê
podczas tej lekcji.
Czas trwania: ok. 90 min.
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W 354 DNI DOOKO£A JUDAIZMU
CZYLI RZECZ O KALENDARZU
I ŒWIÊTACH ¯YDOWSKICH
Kalendarz ¿ydowski, albo inaczej hebrajski jest zupe³nie
odmiennym kalendarzem ni¿ ten, którym pos³ugujemy siê na
co dzieñ. Inna jest równie¿ numeracja lat. Dlaczego tak jest
i który jest obecnie rok dowiecie siê w³aœnie na warsztacie.
A mo¿e sami stworzycie swój w³asny kalendarz?
Czas trwania: ok. 90 min.

KOBIETA W JUDAIZMIE
Dlaczego kobiety nie mog³y modliæ siê razem z mê¿czyznami,
a dziewczynki nie chodzi³y do religijnej szko³y? Czy kobiety
czuj¹ siê gorzej traktowane? Warsztaty odpowiedz¹ jak¹ rolê
w judaizmie pe³ni¹ kobiety.
Czas trwania: ok. 60 min.

CMENTARZE ¯YDOWSKIE
Warsztaty odpowiedz¹ na pytania dotycz¹ce pochówku oraz
symboliki kirkutu. Uczestnicy dowiedz¹ siê jak nale¿y
zachowywaæ siê na cmentarzach, co wolno tam robiæ. Poznaj¹
tak¿e niezwyk³e i tajemnicze symbole znajduj¹ce siê na
starych macewach.
Czas trwania: ok. 60 min.

HISTORIA ¯YDÓW W£ODAWSKICH
- ¯YCIE I ZAG£ADA
Uczestnicy zajêæ w oparciu o Ÿród³a z Ksiêgi Pamiêci oraz
relacje œwiadków historii, zdobêd¹ wiedzê o mieszkañcach
dawnej W³odawy. Jak wygl¹da³o ich ¿ycie codzienne oraz jak
potoczy³y siê losy wyznawców religii moj¿eszowej na
przestrzeni wieków. W formie warsztatów uczestnicy opracuj¹
oœ czasu, na której umieszcz¹ kluczowe wydarzenia z dziejów
¯ydów W³odawskich.
Czas trwania: ok. 90 min.
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ORNAMENT I S£OWO – TRADYCYJNA WYCINANKA ¯YDOWSKA
Warsztaty wycinanki ¿ydowskiej. Uczestnicy poznaj¹ historiê
wycinanki ¿ydowskiej, a tak¿e jej rodzaje, symbolikê, a przede
wszystkim technikê wykonywania. Ka¿dy bêdzie móg³ wykonaæ
w³asn¹ wycinankê.
.
Czas trwania: ok. 90 min.
TRZY KULTURY WE W£ODAWIE
Uczestnicy zajêæ poznaj¹ historiê wyznañ oraz obyczajowoœci
wielokulturowej W³odawy. W oparciu o archiwalne fotografie
i relacje mieszkañców, dowiedz¹ siê o wspó³istnieniu religii
katolickiej, ¿ydowskiej i prawos³awnej oraz o innych
mniejszoœciach wyznaniowych ziemi w³odawskiej. Uczestnicy
stworz¹ interaktywn¹ mapê przedwojennej W³odawy.
Czas trwania: ok. 90 min.

Z WIZYT¥ U PANÓW NA W£ODAWIE
CZYLI HISTORIA W£ODAWSKICH RODÓW MAGNACKICH
W³odawa by³a w³asnoœci¹ najpotê¿niejszych rodów
magnackich w Polsce, które prowadzi³y politykê i przyczyni³y
siê do rozwoju gospodarczego naszego miasta.
Ich najznamienitsi przedstawiciele byli mecenasami sztuki,
sprawnymi dowódcami, wykszta³conymi mê¿ami stanu.
Bez nich nie by³oby tylu posiad³oœci i rezydencji, pa³aców,
a nawet ca³ych wiosek i niezliczonych zabytków.
Czas trwania: ok. 90 min.

NA TROPIE W£ODAWSKICH ZAGADEK HISTORYCZNYCH
To warsztaty, które odpowiedz¹ na nastêpuj¹ce pytania: czy we
W³odawie by³ zamek, jak przed wojn¹ nazywa³y siê ulice, jak
niegdyœ wygl¹da³a W³odawa, gdzie znajdowa³y siê szko³y,
budynki u¿ytecznoœci publicznej, jak wygl¹da³y ulice.
Czas trwania: ok. 90 min.

DZIEDZICTWO KULTUROWE I CYWILIZACYJNE
W£ODAWSKICH PROTESTANTÓW
Celem zajêæ jest zapoznanie uczestników z wielorakim
obliczem Koœcio³ów protestanckich i wskazanie roli, jak¹
odegrali wyznawcy tej religii dla rozwoju naszego miasta.
Zajêcia odbywaj¹ siê w formie wyk³adu ilustrowanego
pokazem multimedialnym.
.
Czas trwania:
ok. 60 min.
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CO SIÊ KRYJE POD STRZECH¥
Warsztaty podczas których zajrzymy do wiejskiej izby
w poszukiwaniu zwyczajów, tradycji i przedmiotów, kryj¹cych
siê w starych k¹tach, dowiemy siê do czego s³u¿y³y przedmioty
z wiejskiej chaty. Lekcja uwieñczona bêdzie warsztatami:
do wyboru - warsztaty ubijania mas³a, grêplowanie we³ny,
pranie na tarze.
Czas trwania: ok. 90 min.

KAMIEÑ, KORZEC I MORGA –
CZYLI NADBU¯AÑSKIE MIARY I WAGI
Wszyscy znamy powiedzenia: jêzyczek u wagi, ³ut szczêœcia,
nie wart funta k³aków, kamieñ milowy czy ruski miesi¹c.
Uczestnicy lekcji muzealnej zastanowi¹ siê gdzie i kiedy mia³y
one swój pocz¹tek i sk¹d siê wziê³y. Zdobêd¹ informacje
o dawnych miarach i ich funkcjonowaniu w wielokulturowym
regionie Polesia Zachodniego. Uczestnicy warsztatów stworz¹
pomocny nadbu¿añski, polsko – ruski s³owniczek nazw.
Poznaj¹ przeliczniki miar, powa¿¹, poprzesypuj¹
i poprzelewaj¹ produkty sprzedawane niegdyœ na w³odawskich
targach.
Czas trwania: ok. 90 min.

OD ZIARENKA DO P£ÓCIENKA
Uczestnicy lekcji muzealnej poznaj¹ podstawowe pojêcia
p³óciennictwa, w³ókiennictwa i sukiennictwa regionu
w³odawskiego. Dowiedz¹ siê jak wygl¹da³y w³odawskie stroje
tradycyjne, co kryje siê pod nazw¹ perebory,
kilim, krosno, ko³owrotek, jak wygl¹da³a metamorfoza lnu
od uprawy do uzyskania p³ótna, spróbuj¹ swoich si³ w pracy na
mêdlarce oraz wspólnie stworz¹ rêkodzie³a na ramkach
tkackich lub w³asn¹ bi¿uteriê okraszon¹ w³odawskimi wzorami.
Czas trwania: ok. 90 min.

NA CHACH£ACK¥ NUTÊ
Uczestnicy lekcji muzealnej poznaj¹ dziedzictwo niematerialne
Polesia Zachodniego jakim jest gwara chach³acka. Poznaj¹
przejawy kultury duchowej mieszkañców dawnej w³odawskiej
wsi, wp³yw wielokulturowego otoczenia na tradycjê. Gwara
naszych przodków istniej¹ca w archaicznych pieœniach,
wierzeniach, przys³owiach i wyliczankach ludowych stanowiæ
bêdzie materia³ warsztatowy. Bêd¹ to warsztaty zarówno
lingwistyczne jak i muzyczne, gdzie uczestnicy bêd¹ uczyæ siê
pieœni oraz wyliczanek w gwarze oraz stworz¹ w³asny s³ownik
„chach³acko – polski”.
Czas trwania: ok. 90 min.
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GIN¥CE ZAWODY I RZEMIOS£A WIEJSKIE
Podczas warsztatów udamy siê tropem gin¹cych zawodów
i rzemios³ wiejskich. Dowiemy siê czy œwiêci garnki lepi¹,
kto wywala³ na wsi zêby a kto garnki pali³?
Czym zajmowa³ siê bednarz, a czym stelmach? Kim by³ zdun,
kuœnierz i ko³odziej? Dowiemy siê równie¿ jakie zawody
dominowa³y we W³odawie oraz okolicznych wsiach.
Mo¿e sami spróbujemy siê w fachu wybranego rzemieœlnika?
Czas trwania: ok. 90 min.

QUESTING MUZEALNY
Do samodzielnego rozwi¹zania po uprzednim zwiedzaniu
Muzeum.

GRA SYNAGOGALNA Z PRZEWODNIKIEM
„JUDAIKA”
PODCHODY MUZEALNE Z PRZEWODNIKIEM
SPACER EDUKACYJNY
Historia trzech wyznañ na tle dziejów miasta. Zajêcia terenowe
maj¹ce na celu przybli¿anie wiedzy o dziejach Koœcio³a
katolickiego i Zakonu Paulinów, Cerkwi Prawos³awnej oraz
Synagog we W³odawie, które s¹ nierozerwalnie zwi¹zane
z losami naszego miasta.
Czas trwania: ok. 120 min.

