„Rodzinny Piknik z Muzeum”
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zaprasza w sobotę 18 maja br. na „Rodzinny Piknik
z Muzeum”, który odbędzie się w godz. 11:00 – 16:00 na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich /
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG PIB w Puławach.
Wydarzenie to jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji
w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podczas
pikniku będziemy informować o tym, jak realizowany jest projekt.
Przypomnijmy, że działania obejmują pięć cennych budynków należących do Muzeum. Są to:
Kamienica Celejowska, Dom Kuncewiczów, Dwór z Gościeradowa, Dom z Modliborzyc oraz
Spichlerz Ulanowskiego. Przebieg dotychczasowych prac konserwatorskich dokumentuje
prezentacja multimedialna, którą wyświetlimy tego dnia w pracowniach edukacyjnych Pałacu
Czartoryskich.
Projekt nie ogranicza się jedynie do robót remontowo-konserwatorskich. Odnowione budynki
i nowe aranżacje ekspozycji są okazją do stworzenia ciekawej oferty edukacyjnej oddziałów
muzealnych. Niektóre z zajęć zaprezentujemy podczas pikniku. Na chętnych czekać będą warsztaty
garncarskie, wikliniarskie, fotograficzne oraz szlachetnych technik zdobienia papieru.
Zajęciom, na które wstęp jest wolny, będzie towarzyszyć konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich,
wymiana książek, zabawek i roślin oraz spektakl teatralny dla najmłodszych.
PROGRAM:
- godz. 11:00 / pokaz spektaklu „Wio Sny”/ Pracownia Sztuczka Centrum Kultury w Lublin
/dziedziniec
- godz. 12:00 – 16:00 /„Niech się plecie” – warsztaty i pokazy wikliniarskie / dziedziniec IUNG
- godz. 12:00 – 14:00 /„Muzealna migawka” – warsztaty fotograficzne / park
- godz. 12:00 – 13:30 /„Przyrodnicza widokówka” – warsztaty scrapbookingu / I piętro, Pałac
Czartoryskich
- godz. 13:00 – 16:00 /„Zbuduj sobie miasto” – mali architekci budują idealne miasteczko / parter,
Pałac Czartoryskich
- godz. 13:00 – 16:00 /„I dzieci garnki lepią” – warsztaty garncarskie / dziedziniec IUNG
- godz. 14:00 – pokaz fotografii poplenerowych / I piętro, Pałac Czartoryskich
Dodatkowe atrakcje: konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich; wymiana książek, zabawek
i roślin; prezentacja multimedialna dotycząca projektu, wyświetlana na parterze Pałacu
Czartoryskich.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zapisywanie się na warsztaty. Zgłoszenia
przyjmujemy pod adresem edukacja@mnkd.pl lub telefonicznie 81 88 10 050
Atmosferę pikniku przedłużymy także podczas warsztatów i zajęć w dniach 20 – 24 maja.
Propozycję bezpłatnego udziału w nich oraz możliwość poznania nowej oferty edukacyjnej naszego
Muzeum kierujemy przede wszystkim do placówek specjalnych oraz szkół z powiatu puławskiego.
W salach edukacyjnych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym/Puławy – Pałac
Czartoryskich IUNG / odbędą się warsztaty „Przyrodnicza widokówka” oraz „Zbuduj sobie miasto”.
Prosimy również o zapisywanie się na warsztaty. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
edukacja@mnkd.pl lub telefonicznie 81 88 10 050. Godziny zajęć uzgadniamy w momencie
zapisywania się grup.
Prosimy uważnie śledzić informacje na stronie www.mnkd.pl oraz muzealnym FB. Kolejny piknik już
w czerwcu, w Kazimierzu Dolnym.

