Projekt „Festiwal wrażeń” realizowany jest przez partnerów po polskiej i czeskiej stronie pogranicza.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji są tradycje kupieckie i rzemiosło. W ramach Festiwalu
w 2021 r. odwiedzić będzie można dziewięć miejsc – pięć w Polsce oraz cztery po stronie czeskiej.
Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc wydarzeń, jak również na temat konkursu dla
uczestników, można znaleźć na stronie www.festiwalwrazen.pl
W Świdnicy miejscem wydarzeń będzie Muzeum Dawnego Kupiectwa, gdzie poznać będzie
można tradycje kupieckie i ciekawostki związane z historią rzemiosła – zapraszamy w każdą
wakacyjną sobotę w godz. 11.00-12.00 oraz 12.30-13.30.
Podczas działań uczestnicy przeniosą się w przeszłość i wyruszą w podróż dawnym szlakiem
handlowym. Dowiedzą się, jak i gdzie podróżowano, czym handlowano, do czego służyła stopa
i dlaczego łokieć łokciowi nierówny. Kupiecka podróż w Muzeum pełna będzie wyzwań – spotkać
będzie można ważnika, aptekarza, piernikarza i garncarza, którzy zapoznają uczestników
z tajnikami swojego zawodu. Nie zabraknie zagadek, rebusów i quizów dla całej rodziny.
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TEMATY WAKACYJNYCH DZIAŁAŃ:
3.07.2021

Maści, zioła i herbatki aptekarskie to zagadki – czym dawniej leczono, czyli coś dla
prawdziwych odkrywców

10.07.2021 Miernicze dziś swawole – obliczmy stopą hole – żywa lekcja historii o dawnych miarach
17.07.2021 Kupiecki szyld to jest TO! Symboli w nim ze sto – do czego służyły i z jakich materiałów
wykonywano szyldy
24.07.2021 Ulepione, wygniatane… z gliny w bryle zbudowane – o tajnikach pracy garncarza
31.07.2021 Przypraw bez liku w piernikowym kąciku – bajecznie smaczna lekcja o świdnickich
piernikach
7.08.2021

Słońce, niebo i planeta dziś się przyda nam luneta – czyli jak wyglądał warsztat i praca
nowożytnego astronoma

14.08.2021 Ale dziś zabawa forma już odlana – sztuka odlewnicza bez tajemnic
21.08.2021 Grosz do grosza… słuszna sprawa to przyjemność i zabawa – wszystko o pieniądzach
od średniowiecza do XX wieku
28.08.2021 Zmierz się Kupcu młody – pobawimy się w podchody! – gra z quizami i zagadkami
po muzealnych zakamarkach
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Rynek 37
Liczba miejsc: 40 (20 miejsc w godz. 11.00-12.00, 20 miejsc w godz. 12.30-13.30)
Obowiązują zapisy: tel. 74 852 12 91, e-mail: sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl

Projekt „Festiwal wrażeń” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288

