OFERTA WAKACYJNA MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU
(www.zamek.brzeg.pl; Facebook)

1. Muzeum otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10°° do 17°° (ostatnie
wejście o godzinie 16°°)
2. W dniach 27 – 31 lipca na dziedzińcu zamkowym odbędzie się Letnia Akademia Szachowa.
3. W okresie wakacyjnym na dziedzińcu zamkowym odbędą się treningi Grupy Rekonstrukcji
Historycznych Wiwern:





25 lipca (sobota), od 14:00
1 sierpnia (sobota), od 14:00
15 sierpnia (sobota), od 14:00
28 sierpnia (piątek) od 14:00

4. Wychodząc naprzeciw grupom rodzinnym opracowaliśmy Karty interaktywnego spędzania czasu z
dzieckiem na wystawie stałej „Sztuka śląska od XV do XVIII wieku” (do wypełniania podczas
zwiedzania wystawy; prosimy zabrać ze sobą ołówki).
5. Zapraszamy na zajęcia przygotowane dla dzieci i młodzieży przez pracowników merytorycznych
Muzeum:
Uwaga:
Zajęcia trwają 1 godzinę. Przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży.
Liczba osób biorących udział w zajęciach jest ograniczona do 20 w związku ze stanem epidemii.
Zajęcia prowadzone są według obowiązujących obecnie zasad: obowiązkowe jest posiadanie
maseczki i zachowywanie odległości między uczestnikami.
Prosimy o zgłaszanie udziału bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia – nazwiska i numery
telefonów podano poniżej.
Wstęp bezpłatny.
Małgorzata Młynarska, tel.: 600 251 088


15 lipca, 10°° – „Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych
rękopisów” (dla dzieci do 7 lat)



16 lipca, 10°° – „Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych
rękopisów” (dla dzieci od 7 do 13 lat)



17 lipca, 10°° – „Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych
rękopisów” (dla młodzieży powyżej 13 lat)

Barbara Fomicz, tel.: 774019112 (do g. 14:30)


21 lipca, 10°° – „Barwy podstawowe i pochodne” (warsztaty dla dzieci od 5 do 7 lat)



22 lipca, 10°° – „Barwy podstawowe i pochodne” (warsztaty dla dzieci od 5 do 7 lat)



23 lipca, 10°° – „Techniki sztuk plastycznych” (dla dzieci i młodzież powyżej 10 lat)

Alina Radzimowska, tel.: 510 481 058


28 lipca, 10°° – „Praca konserwatora zabytków” (dla dzieci do 7 lat)



29 lipca, 10°° – „Praca konserwatora zabytków” (dla dzieci od 7 do 13 lat)



30 lipca, 10°° – „Praca konserwatora zabytków” (dla młodzieży powyżej 13 lat)

Władysław Czyżyk, Marek Jamróz, tel.: 607 677 999


4 sierpnia, 10°° – „Praca archeologa” (dla dzieci i młodzieży powyżej 10 lat)



6 sierpnia, 10°° – „Praca archeologa” (dla dzieci i młodzieży powyżej 10 lat)

Teresa Piasecka, tel.: 602 642 413


11 sierpnia, 10°° – „Książęca rezydencja w Brzegu” (dla dzieci od 7 do 10 lat)



12 sierpnia, 10°° – „Książęca rezydencja w Brzegu” (dla dzieci od 7 do 10 lat)



13 sierpnia, 10°° – „Z dziejów ubioru. Stroje na dworze Piastów w Brzegu”
(dla dzieci od 7 do 10 lat)

Adam Boberski, tel.: 697 471 369


18 sierpnia, 10°° – „Historia w literaturze. Literatura w historii”
(dla młodzieży powyżej 15 lat)



19 sierpnia, 10°° – „Historia w literaturze. Literatura w historii”
(dla młodzieży powyżej 15 lat)



20 sierpnia, 10°° – „Historia w literaturze. Literatura w historii”
(dla młodzieży powyżej 15 lat)

Anna Techmańska, tel.: 505 127 569


25 sierpnia, 10°° – „Dbałość o higienę osobistą na przestrzeni dziejów”
(dla dzieci do 10 lat)



26 sierpnia, 10°° – „Dbałość o higienę osobistą na przestrzeni dziejów”
(dla dzieci od 10 do 15 lat)



27 sierpnia, 10°° – „Dbałość o higienę osobistą na przestrzeni dziejów”
(dla młodzieży powyżej 15 lat)

