Wioska mydlarska w Górznie
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Wioska Mydlarska znajduje się w miejscowości Fiałki, pięknie położonej wśród wzgórz, pól i lasów
nieopodal Górzna. To wspaniałe miejsce odpoczynku ze względu na czyste powietrze i bogactwo
natury. Wśród rosnących tu ziół znaleźć można mydlnicę lekarską, roślinę o właściwościach
myjących i pieniących, przez wieki wykorzystywaną do pielęgnacji ciała i wyrobu mydła. To właśnie
dzięki występowaniu na tych terenach mydlnicy lekarskiej pojawił się pomysł na Wioskę Mydlarską, w
której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji kulturowej i historycznej, a także prozdrowotnej i
ekologicznej.
• WARSZTAT WYROBU MYDŁA I SOLI KĄPIELOWYCH
Uczestnicy tworzą własne mydło wybierając zapach, kolor, kształt, rośliny kosmetyczne. Poznają
historię produkcji, rodzaje i właściwości mydła. Pamiątka z warsztatu: mydełko glicerynowe i woreczek
soli do kąpieli.
Czas trwania warsztatu 1,5h.
• WARSZTAT W STAREJ PRALNI
Uczestnicy mogą własnoręcznie prać na zabytkowych tarach, używać pralek mechanicznych,
maglować i prasować żelazkami na duszę i węgiel. Poznają dawne sposoby radzenia sobie z plamami,
techniki prasowania i maglowania. Pamiątka z warsztatu: kostka szarego mydła do prania.
Czas trwania warsztatu 1h.
• WARSZTAT OLEJARSKI
Używając ręcznych tłoczni do oleju uczestnicy tłoczą olej z ziaren rodzimych roślin oleistych: rzepaku,
słonecznika, siemienia lnianego, konopnego, pestek dyni. Poznają właściwości olejów i dawne sposoby
ich wykorzystania. Pamiątka z warsztatu: buteleczka z wytłoczonym olejem.
Czas trwania warsztatu 1,5h.
• WARSZTAT ZIELARSKI
Uczestnicy poznają rośliny zielarskie, które występują powszechnie: pokrzywę, babkę lancetowatą,
mydlnicę, mniszka lekarskiego. Podczas spaceru rozpoznajemy zioła w ich naturalnym siedlisku i
zbieramy. Następnie poznajemy właściwości poszczególnych roślin, zaparzamy herbatkę. Każdy
uczestnik wykonuje zielnik za pomocą techniki graﬁcznej. Pamiątka z warsztatu: zielnik.
Czas trwania warsztatu 1,5h.
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okolica
Wioska Mydlarska położona jest na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zaledwie
2,5 km od Górzna znanej miejscowości turystycznej- zwanej Polską stolicą geocachingu.
W sąsiedztwie znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej Ruda a nieopodal inny obiekt edukacyjny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Wilga.

kontakt
Wioska Mydlarska

Fiałki 27, 87-320 Górzno
tel. 507 689 920
www.wioskamydlarska.pl
facebook: Teodoryk - Wioska Mydlarska

Wioska mydlarska w Górznie
Język Polski
adres strony: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wioska-mydlarska-w-gorznie
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