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Muzeum mieści się we wsi Wach nr. 14. Wach położony jest w samym środku Puszczy Kurpiowskiej, w
połowie drogi między Kadzidłem a Myszyńcem. Poza 3 tysiącami eksponatów można tu zobaczyć
rekonstrukcję XIX wiecznej kopalni bursztynu.
Bursztynowa Kraina - Kopalnia bursztynu
Muzeum mieści się we wsi Wach nr. 14. Wach położony jest w samym środku Puszczy Kurpiowskiej, w
połowie drogi między Kadzidłem a Myszyńcem, przy trasie 53 z Warszawy na Mazury. Położenie jest
idealnym przystankiem dla turystów zmierzających z Warszawy na Mazury i odwrotnie.
W tej chwili już jest zgromadzonych ponad 3 tysiące eksponatów, dotyczących dawnego życia Kurpiów.
W grudniu 2009 r została otwarta też powozownia. Eksponaty zostały podzielone na tematyczne działy:
Tkactwo, Bursztyniarstwo, Stolarstwo, Szewstwo, Plecionkarstwo, W domu, W zagrodzie, Bartnictwo,
Strój, Stajnia, Rzemiosło .
Zwiedzający mogą również zobaczyć jak wyglądało wydobywanie
bursztynu na terenie Puszczy Zielonej. Szczegóły na www.muzeum.kurpie.com.pl
Lekcje muzealne i ginące zawody w Muzeum Kurpiowskim w Wachu.
1. Kopanie bursztynu. 2. Obróbka kurpiowska bursztynu. 3. Kopanie bursztynu + Obróbka kurpiowska
bursztynu. 4. Wyrób kwiatów z bibuły. 5. Karty pocztówkowe i okolicznościowe. 6. Koronka frywolitka.
7. Len - czesanie, międlenie i tkanie. 8. Wyrób palm wielkanocnych. 9. Pisanki wielkanocne.. 10.
Warsztaty choinkowe. 11. Zielarstwo ludowe. 12. Wiejskie zabawki. 13. Strój kurpiowski. 14. Historia
Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska. 15. Pranie i maglowanie - Higiena na wsi kurpiowskiej. 16.
Maszyny rolnicze. 17. Koronka szydełkowa. 18. Gry i zabawy wiejskie. 19. Wyrób biżuterii. 20.
Warsztaty kulinarne - kuchnia kurpiowska.
Imprezy folklorystyczne w Muzeum Kurpiowskim w Wachu.
Majówka w Muzeum - ( 3 V ), Bajania Kurpiowskie - I Przegląd Gadki Kurpiowskiej (ostatnia niedziela
czerwca – 30.VI.2013r.), Święto Bursztynu Kurpiowskiego.- II Mistrzostwa w Kopaniu Bursztynu
Kurpiowskiego ( trzecia niedziela września – 15.IX.2013r.).
Dla dzieci jest też plac zabaw.
Muzeum organizuje też ogniska i biesiady kurpiowskie, gdzie serwuje się lokalne specjały: Psiwo
Kozicowe (bezalkoholowe), pierogi kurpiowskie z kapustą i grzybami, fafernuchy, swojski chleb ze
smalcem, kiełbaski, dla dorosłych – dobry napój kurpiowski.
Na miejscu można również kupić wyroby kurpiowskie z bursztynu, z koronki
frywolitkowej i szydełkowej oraz pisanki kurpiowskie, a także przepiękną biżuterię,
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prezentowaną na stronach : www.kurpie.com.pl i www.frywolitka.pl .
Godziny otwarcia nie ograniczone. O każdej porze po wcześniejszym zapowiedzeniu się telefonicznie
lub mailowo.
Kontakt:
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Wach 14
Tel. 607-676356 lub 607-110393
e-mail: kurpiewach@wp.pl lub kurpiewach@tlen.pl
www.muzeum.kurpie.com.pl
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