„Wakacje pełne przygód”
Spędzasz wakacje w mieście? Nie masz pomysłu na spędzenie
wolnego czasu? A może interesujesz się folklorem Mazowsza?
Zapraszamy do skansenu, wprost na spotkanie przygodzie!
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przygotowało dla swoich
młodych gości coś specjalnego na wakacje. W lipcu i sierpniu
mogą oni wziąć udział w zajęciach przybliżających zwyczaje,
sztukę ludową i tradycje dawnej mazowieckiej wsi. Od wtorku do
soboty, w ramach programu „Lato w skansenie” czekają na nich
pokazy wykonywania kwiatów z bibuły, warsztaty malowania na
szkle, tkactwa, wycinankarstwa i lekcje poświęcone tematyce
pszczelarskiej, podczas których samodzielnie wykonują świece z
wosku pszczelego. Zajęcia odbywają się od wtorku do soboty, o
godzinie 12.00 i 15.30, w salach dydaktycznych Muzeum. Wziąć w
nich udział może dowolna liczba uczestników w wieku od 6 do
106 lat. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod opieką
osoby pełnoletniej. Opiekun nie ponosi odpłatności za udział w
zajęciach, jeśli tylko pomaga podopiecznym. By skorzystać w
oferty nie trzeba wykupywać biletu wstępu na teren skansenu.
Wystarczy jedynie przybyć do Muzeum na 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć i zgłosić chęć uczestnictwa w kasie
muzealnej od ulicy Narutowicza. Atrakcje zostały zaplanowane w
taki sposób, by biorący w nich udział mogli skorzystać z
usługi przewodnika o godzinie 10.30, 13.00 lub samodzielnie
zwiedzić skansen. Na zwiedzających czekają wystawy
prezentowane w zagrodach chłopskich pełnych zwierząt
gospodarskich, dwóch dworach szlacheckich, kuźni, zabytkowym
kościele oraz Galerii Rzeźby i Powozowni. Ekspozycję poznawać
można bez przewodnika (wszystkie obiekty są otwarte a
zwiedzanie ma wtedy charakter spacerowy); z przewodnikiem (do
ceny biletu wstępu doliczyć należy opłatę za usługę
przewodnika – 5 zł/osoba; przewodnik zabiera osoby, które
wykupiły usługę sprzed karczmy Pohulanka); a także z

audioprzewodnikiem (urządzeniem elektronicznym w 3 wersjach
językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej – oraz w
wersji dla niesłyszących i dzieci). Zachęcamy także do
skorzystania z przejażdżek konnych bryczką i w siodle.
Więcej informacji i pełen program zajęć znaleźć można na
stronie mwmskansen.pl oraz na muzealnym profilu na facebooku.
Serdecznie zapraszamy w wakacje do skansenu. Przekonajcie się
sami, że muzeum nie musi być nudne. W Sierpcu czeka na was
wiele niezapomnianych przygód i tajemnic do odkrycia. Do
zobaczenia!
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