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BAZA TELEADRESOWA WARSZAWA I OKOLICE

Ciąża, poród,
noworodek:
nasz mini przewodnik

WIELKA 
– MAŁA

EDUKACJA:
OD PRZEDSZKOLAKA

DO UCZNIA

rodzinnE aktywności, sportowE EmocjE, 
krEatywnE warsztaty:

poznaj naszą

top listę!
EkspErci radzą:

zdrowe
odżywianie, 
dobre
wychowanie



ini cja ty wa jest wy da rze niem cy klicz nym, prze zna czo nym dla ro dzin
z dzieć mi w wie ku od 6 do 8 lat. szó sta edy cja pro gra mu „mu zeum
Pa łac w wi la no wie – mo jeu lu bio ne mu zeum!” roz pocz nie się w ma -
ju 2014 i bę dzie trwać do koń ca ro ku. 
Pro gram to 9 spo tkań, z któ rych każ de trwa 1,5 go dzi ny. spo tka nia
ma ją cha rak ter warsz ta to wy i od by wa ją się w ostat nią so bo tę/nie -
dzie lę każ de go mie sią ca. miej scem spo tkań są nie tyl ko wnę trza pa -
ła cu w wi la no wie (daw nej let niej re zy den cji kró la ja na
iii so bie skie go), ale i baj ko we ogro dy kró lew skie.  aby wziąć udział
w warsz ta tach, na le ży wy słać zgło sze nie (for mu larz znaj du je się na

stro nie mu zeum) – na bór roz po czy na się w mar cu. Koszt uczest -
nic twa w warsz ta tach to rów no war tość bi le tu edu ka cyj ne go: 10 zł
od oso by. w pro gra mie bio rą udział ro dzi ny, cza sem w skła dzie po -
więk szo nym – z bab cią, dziad kiem. w okre sie wa ka cyj nym przy łą -
cza ją się tak że oso by, któ re od wie dza ją da ną ro dzi nę z wła sny mi
dzieć mi. czę sto zda rza się, że „go ścin ne” od wie dzi ny owo cu ją chę -
cią wzię cia udzia łu w ko lej nych spo tka niach. Pro gram koń czy się
„wiel kim Fi na łem!” – aby wziąć w nim udział, trze ba uczest ni czyć
w mi ni mum 6 spo śród 9 spo tkań. warsz ta ty ak ty wi zu ją rów nież ro -
dzi ców – za wią zu ją się no we zna jo mo ści. 
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WILANÓW 
DLA RODZIN

Program dla rodzin to ProPozycja muzeum Pałacu w wilanowie na
sPędzenie wolnego czasu z dziecKiem w niecodziennym miejscu, jaKim

jest muzeum. to znaKomity Pomysł na obcowanie ze sztuKą i wsPólne jej
Przeżywanie w rodzinnym gronie.

Ka ta rzy na Pietrzak



jak mó wi ko or dy na tor ka spo tkań Ka ta rzy na Pie trzak: „Pro gram cie -
szy się ogrom nym za in te re so wa niem, za rów no ze stro ny ro dzi ców,
jak i dzie ci. dla te go od sa me go po cząt ku je go ist nie nia zde cy do wa li -
śmy się na utwo rze nie dwóch grup: so bot niej i nie dziel nej. two rzy -
my na wet li sty re zer wo we. zda rza się, że dzie ci chcą po wtór nie
uczest ni czyć w pro gra mie. o za kwa li fi ko wa niu się do pro gra mu de -
cy du je, po za ogól ny mi kry te ria mi – ta ki mi jak np. wiek uczest ni ków
– ko lej ność zgło sze nia. na bór roz po czy na my na po cząt ku mar ca”. 
spo tka nia ma ją cha rak ter warsz ta to wy. w cza sie każ de go spo tka nia
wy ko ny wa na jest nie ba nal na pra ca pla stycz na na pod sta wie ma te ria -
łów edu ka cyj nych wy da wa nych przez mu zeum – są to ksią żecz ki, gry
plan szo we, kar ty za dań, wy kle jan ki, wy ci nan ki. Pierw sze spo tka nie,
„wi zy ta u kró la”, ma na ce lu za po zna nie z re zy den cją kró lew ską
i wpro wa dze nie w epo kę kró la ja na iii, stąd edu ka to rzy są w stro jach
z epo ki. to ro bi ogrom ne wra że nie na ma łych od bior cach, któ rzy
ma ją chwi la mi wąt pli wo ści, czy przy pad kiem rze czy wi ście nie prze -
nie śli się w cza sy kró la i kró lo wej. 
Każ dy warsz tat to in na hi sto ria: „gu zi ko zwie rza ki”, „Kró lew skie za -
ba wy w Kró lew skich ogro dach Pa ła cu w wi la no wie”, „Po dró że
w ka re cie ja na iii so bie skie go”, „bursz ty no wa ko ro na”, „Kot w bu -
tach” (spek takl), „Świę ta bo że go na ro dze nia tuż -tuż”. a naj więk szym
za in te re so wa niem cie szą się: „se kre ty kuch ni ja na iii so bie skie go”,

zwłasz cza wśród ro dzi ców mon tes so riań skich (moż li wość prze sy py -
wa nia kasz i przy praw, roz po zna wa nie ich ro dza jów po kształ cie i za -
pa chu, wy kle jan ki ka szo we), oraz „co dzien ne nie co dzien ne stro je
ja na iii so bie skie go”. emo cje bu dzi moż li wość przy mie rze nia pa sów
kon tu szo wych, żu pa nów, ko szul czy ele men tów stro ju ko bie ce go –
ko szu li, gor se tu i spód ni cy – jak rów nież moż li wość za pro jek to wa nia
ubio ru, czy li zro bie nie for my, wy bór tka nin, wy cię cie ele men tów
odzie ży we dług wcze śniej przy go to wa nej for my stro jów dla szlach -
cian ki ma rian ny i szlach ci ca bar tło mie ja. 
„oso by do ro słe zwra ca ją uwa gę na atrak cyj ność warsz ta tów, wy so ki
po ziom me ry to rycz ny za jęć i ma te ria łów. sta ra my się prze ka zy wać
wie dzę w ta ki spo sób, że by za cie ka wić przede wszyst kim dzie ci, ale
i do ro słych. Pro gram koń czy się „wiel kim Fi na łem!” w pa ła co wych
wnę trzach. jest coś dla du szy i cia ła. i dla te go są to nie za po mnia ne
chwi le dla wszyst kich uczest ni ków” – pod su mo wu je Ka ta rzy na
Pietrzak. 
w for mu la rzu zgło sze nio wym pa da ją py ta nia: „co skła nia Pań stwa do
udzia łu w pro gra mie?”, „ja kie są Pań stwa ocze ki wa nia?”. od po wie -
dzi się po wta rza ją: chęć po ka za nia w spo sób nie tu zin ko wy hi sto rii
rzecz po spo li tej, za pro po no wa nia dzie ciom al ter na tyw nych form spę -
dza nia cza su i miejsc war tych po zna nia oraz po trze ba roz wi ja nia
umie jęt no ści ma nu al nych dzie ci. 
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