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Sierpień 2019

Oferta wioski tematycznej
Życie na wsi nierozerwalnie łączy się z naturalnym rytmem wyznaczanym
przez naturę, przemijające pory roku niezmiennie dyktują mieszkańcom odpowiednie zadania. Chcesz je poznać? Szukasz niezapomnianych wrażeń? Nowych
przygód? A może wspaniałej zabawy? To wszystko, a nawet więcej znajdziesz
w naszej wiosce tematycznej Gacok pod zamczyskiem.

Dla każdego ...
Czy to najmłodszy czy to senior, rodzina czy zorganizowana grupa, spośród wielu
możliwości każdy znajdzie wariant dopasowany do swoich potrzeb i zainteresowań. Maluchy, dzieci i młodzież szkolna mają szansę poznać uroki dawnej, jak i
obecnej wsi, rodziny poprzez wspólne odkrywanie białobockich tajemnic mogą w
ciekawy sposób spędzić popołudnie. Seniorzy odnajdą u nas zapomniane smaki i
wrażenia, które być może pamiętają z własnego dzieciństwa. Szeroka gama produktów pozwala na indywidualne dostosowanie oferty niemal dla każdej zorganizowanej grupy.

… coś dobrego
Nasza wioska tematyczna oferuje warsztaty oparte na wiedzy przekazywanej
z pokolenia na pokolenie, gry terenowe uwarunkowane położeniem geograficznym
nierozerwalnie związanym z historią białobockiego zamku, filmy stworzone
w technologii 3D, dzięki którym można przenieść się w wiele ciekawych miejsc
lub zostać uczestnikiem niejednego wydarzenia oraz obejrzeć występy taneczne
i wokalne prezentowane przez lokalne zespoły artystyczne.

“oferuje warsztaty
oparte na wiedzy przekazywanej z pokolenia
na pokolenie, gry terenowe uwarunkowane
położeniem geograficznym nierozerwalnie
związanym z historią
białobockiego zamku…”

O nas:


Kim jesteśmy



Dla kogo działamy



Co oferujemy



Jak nas znaleźć



Kontakt

Szynk z Białobokach
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Przyjazny Alchemik
Macierzanka, kurza stopka czy zwykły
rumianek to zioła licznie występujące
w naszych okolicach. Nie tylko pięknie
pachną i wyglądają, ale posiadają
wspaniałe właściwości.
Warsztaty zielarskie oferują poznanie
ziół i ich właściwości, historię i tradycyjne wykorzystywanie, zaprezentowane
podczas inscenizacji, zasady ich zbierania i suszenia, a także przygotowanie
wybranych wyrobów na bazie ziół
(herbatki, mydełka lub nalewki).

Macierzanka

Z Gacokiem przez wieś
Połączenie gier terenowych z nowinkami technologicznymi daje niepowtarzalną
okazję do poznania historii i kultury gminy Gać.
Uczestnicy zabawy pod okiem animatora mają szansę zwiedzić najciekawsze
zakątki naszego regionu, poznać jego burzliwą przeszłość, wziąć udział
w tradycyjnych obrzędach oraz zobaczyć różne ciekawostki przyrodnicze.

Zrozum Gacoka

Ruiny zamku

Mleko puszczone na cyntryfuge, zahachmencone jabłka czy nakastlik to tylko przykłady zwrotów stosowanych w wielu gospodarstwach.
Quiz gwary lokalnej przeprowadzony dzięki zastosowaniu nowinek technologicznych
daje możliwość poznania lub przypomnienia sobie znaczenia słów występujących
w przeszłości na terenie Gminy Gać, a używanych obecnie coraz rzadziej.

Jędrkowe dłubanie
Majster Jędrek podczas warsztatów stolarskich zaprezentuje uczestnikom
rodzaje drewna, jego właściwości oraz zastosowanie w zależności od stopnia
twardości.
Właściwe zaplanowanie pracy to podstawa każdego stolarza - majster Jędrek
nauczy wykonania indywidualnego projektu.
Natomiast w szynkowej stodole majster Jędrek pokaże tradycyjne narzędzia
stolarskie, które następnie zostaną wykorzystane w trakcie nauki obróbki
drewna.
Drewniany hebel
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Cztery pory
roku z mąką
w tle
Poprzez
warsztaty,
inscenizacje i wykłady
uczestnicy mogą poznać
różne
rodzaje
mąk
i potrawy, których głównym składnikiem jest
biały puch oraz upiec
własnoręcznie przygotowany chleb lub ugotować
świeżo ulepione pierogi.

Dożynkowe lepienie pierogów

Na ludową nutę
Działające na terenie gminy Gać zespoły artystyczne w niezapomniany sposób
prezentują dawne tradycje i obrzędy.


Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „GACOKI”



Kapela ludowa „Gacoki”



Zespół teatralny „Białoboczoki”

Dzięki pokazom i prowadzonym warsztatom uczestnicy mają niepowtarzalną
okazję dotknąć historii naszej okolicy.
Para tańcząca Gacoka

Tajemnice szynkowej kuchni
Przy kuchennym stole rozmawia się najlepiej, zapach świeżo pieczonego chleba czy
drożdżówek sprzyja babskim pogaduszkom.
Nasze warsztaty kulinarne, to miejsce gdzie gospodynie ujawniają swoje kuchenne sekrety,
przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz dzielą się doświadczeniem i cennymi
uwagami.
To świetna okazja do poznania lokalnych smaków i receptur, a także budowania ciepłej
i przyjaznej atmosfery podczas wspólnego przygotowywania pierogów, proziaków czy
szarlotek.
Upieczony chleb

W ramach warsztatów prowadzone są gry, zabawy i olimpiady kulinarne potwierdzone
certyfikatem „Szynkowego Kuchcika” .
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Kalejdoskop w szynku
Zmieniające się pory roku wpływają nie tylko na kolejność prac polowych, ale również
ciągną za sobą liczne święta i wydarzenia.
I tak wiosną uczestnicy warsztatów będą mieli okazję nauczyć się układania kompozycji
na Niedzielę Palmową oraz zdobienia wielkanocnych pisanek. Lato pociąga za sobą
konieczność wicia wianków na zakończenie Oktawy Bożego Ciała i tradycyjnego
dożynkowego wieńca wieńczącego zakończenie żniw. Jesienią przygotowywane są zaduszkowe lampiony i piękne świece. Natomiast zimą tworzymy niepowtarzane ozdoby
choinkowe i przepiękne stroiki bożonarodzeniowe.

Ozdoby dożynkowe

Białobocki kalendarz
Praca w gospodarstwie podąża za naturalnym rytmem przyrody, inne obowiązki wiążą się z wiosną, a co innego robi się
zimą. Formy prezentacji poszczególnych zajęć w naszej wiosce również uzależnione są od pór roku. Zimą obejrzymy filmy
i przedstawienia, natomiast wiosną, latem i jesienią uczestnicy warsztatów terenowych mogą wziąć udział w grach ukazujących metody pracy na roli, różne narzędzia rolnicze i rodzaje stosowanych upraw, a także podglądnąć pracę rolników
w trakcie żniw lub wykopków.

Biesiada w szynku

Kontakt z nami

W klimatycznej scenerii można urządzić
kameralne
przyjęcie
urodzinowe,
zorganizować imprezę okolicznościową,
firmową, bankiet lub integracyjny wypad.

Zadzwoń, aby dowiedzieć
się więcej o naszych
usługach i produktach

Indywidualne podejście do każdego klienta
pozwala elastycznie kształtować zarówno
formę zabawy, jak i menu.

Wioska tematyczna
Gacok pod zamczyskiem

Grill w szynku

Zabawa bez końca
Prowadzona sala zabaw i liczne warsztaty uświetnią niejedno wydarzenie. Dzień
Dziecka spędzony na tradycyjnych zabawach połączonych z warsztatami artystycznymi
czy wizyta Świętego Mikołaja w klimatycznym wystroju szynkowej stodoły wywołają
uśmiech na twarzy każdego dziecka.
A może znajdą się zwolennicy turnieju szachowego pomiędzy seniorami podczas obchodów Dnia Seniora lub zorganizowane kursy poruszania się metodą Nordic Walking?

Stowarzyszenie Razem
dla Białobok
Białoboki 4
37-207 Gać
663 975 377
justyna.homik@onet.eu
Odwiedź nas w Internecie
na www.bialoboki.gac.pl
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