Przedszkole
Nieborów na filmowo (do wyboru dwie lekcje)
Akademia Pana Kleksa w Nieborowie
Poprzez zabawę zapoznamy dzieci z fabułą bajki Jana Brzechwy. Będziemy wspólnie rysować,
śpiewać, oglądać fragmenty filmu . Uczestnicy zajęć będą mieli okazję uczestniczyć
w niezwykłych lekcjach, które różnią się od tradycyjnych zajęć w szkole m.in. poznają
kleksografię, przędzenie liter oraz nauczą się leczyć chore sprzęty. W 1983 r. Pałac oraz Ogród
w Nieborowie stały się plenerem filmowym dla ekranizacji bajki Jana Brzechwy.
Koszt 8 zł/os + bilety wstępu
Śladami Pana Samochodzika- przystanek Nieborów
Zajęcia inspirowane są fragmentem kręconego w Nieborowie ,w 1986 r. filmu pt: „Pan
Samochodzik i Niesamowity Dwór”. Uczestnicy zajęć przejdą przez szkolenie detektywistyczne,
gdzie każdy z nich dostanie miano „Młodego Detektywa”. Tylko jako młodzi detektywi, mogą
pomóc w poszukiwaniu zaginionego skarbu oraz odkryć tajemnicę, która kryje się
w baśniowym pałacu.
Koszt 8 zł/os + bilety wstępu
Zabytki- zbytki
Lekcja, która stanie się prawdziwą zabawą z historią! W ramach zajęć proponujemy wspólne
zwiedzanie Pałacu, a później grę w kalambury, która pozwoli utrwalić najistotniejsze
wiadomości o zabytkach nieborowskich.
Koszt 8 zł/os + bilety wstępu
Gry i zabawy naszych przodków
Zapraszamy

wszystkie

dzieci

w

podróż

do

przeszłości,

gdzie

będą

poznawały

i czynnie uczestniczyły w zabawach i grach XVIII i XIX wiecznych. Na wszystkich uczestników
czeka niezapomniana przygoda w strojach z epoki. Dzieci własnoręcznie wykonają kultową
„ZOŚKĘ”

do

gry,

której

historia

sięga

czasów

międzywojnia.

Koszt 15 zł/os +bilet wstępu
Ciepło-zimno
Czy wiecie w jaki sposób ogrzewano XVIII-wieczny pałac? Skąd brano opał na zimę? Czym
zajmowała się służba? Jak robiono kafle piecowe? Kto je malował? To i owo dowiecie się
właśnie na tych zajęciach. Oprowadzi Was po tajnych zakamarkach służba pałacowa, która
pokaże miejsca nieznane i tajemnicze. Na wszystkich uczestników czekają również warsztaty
z malowania kafli.
Koszt: 20 zł/ os. + bilet wstępu

Muzealia z duszą
Wrota pałacowych drzwi kryją wiele zakamarków oraz tajemnic. Tylko w tym magicznym
pałacu można odnaleźć ślady rodziny książęcej. Na uczestników będzie czekał Kustosz, który
wprowadzi dzieci w świat muzealiów. W ramach zajęć dzieci będą musiały odnaleźć księgę
zatytułowaną „Muzealia z duszą”, która kryje wiele niedokończonych historii. Zadaniem
młodych kustoszy będzie dokończenie księgi.
Koszt: 15 zł/ os. + bilet wstępu
Kulisy starożytnego teatru (maj-czerwiec)
Zabawa w teatr była częstą rozrywką wśród arystokracji. Stanowiła doskonałą okazję do
zaprezentowania aktorskich, reżyserskich i scenograficznych talentów. Nawiązując do
bogatych tradycji życia mieszkańców, przeniesiemy się w niezwykłą podróż do świata dawnego
teatru. W ramach zajęć uczestnicy poznają tajniki przygotowania sztuki starożytnej,
zamieniając się również w aktorów. Zwieńczeniem zajęć będzie odegranie przedstawienia.
Koszt: 15 zł/ os. + bilet wstępu
Mali projektanci mody (zajęcia rozpoczną się od października)
Strój codzienny, odświętny, kostium teatralny – współcześnie często nawiązuje do garderoby
historycznej. Jak zmieniała się moda od średniowiecza przez kolejne epoki aż do
współczesności pokaże przygotowana przez nas prezentacja. W ramach zajęć również
wędrówka po wnętrzach pałacu nieborowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na modę „ z
portretów”. Na uczestników zajęć czekają również warsztaty z projektowania mody.
Koszt: 15 zł/ os. + bilet wstępu
Zabaweczki-laleczki, koguciki i koniki (od października)
Nudzą Was zabawki ze sklepowych półek? Macie ochotę przenieść się w czasie
i poznać proste sposoby na wykonanie oryginalnych zabawek? Pokażemy Wam jak w ciągu
dwóch godzin mogą powstać Przytulanki-szmacianki, ozdobne koguciki i drewniane koniki.
Każde z Was wykona własną zabawkę, którą później zabierze do domu.
Koszt: 20 zł/ os. + bilet wstępu
Niezwykły Blask
W XIX wieku pałac był oświetlany wyłącznie świecami, które wyrabiano domowymi
sposobami.

Na

warsztatach

poznamy

tajniki

powstawania

świec

w minionych epokach. Wykonamy własnoręcznie świece pachnące cynamonem lub czekoladą.
Dowiemy się, jak je ozdobić by mogły swym blaskiem umilać nam chłodne i długie zimowe
wieczory.
Koszt: 20 zł/os+ bilety wstępu

Higiena wieków minionych
Zapraszamy na wspólną wędrówkę, podczas której wspólnie odkryjemy tajniki wytwarzania
specyfików kosmetycznych, które w XVIII wieku służyły do kąpieli i mycia, dowiemy się jakich
pachnideł używały damy i jak dbano o higienę. W ramach warsztatów każdy może stać się
artystą. Uczestnicy zaprojektują i wykonają własne mydło, które zabierają ze sobą do domu.
Koszt: 20 zł/os + bilety wstępu
Five o clock- czyli herbatka u rodziny książęcej
Jeżeli ważna osoba zaprosi Was do swojego domu, czy będziecie umieli się zachować zgodnie z
etykietą i zasadami savoir-vivre? Na przestrzeni wieków przestrzegano zasad obowiązujących
nawet przy piciu herbaty. Proponowane przez nas zajęcia mają na celu przybliżenie wciąż
żywych zasad odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.
Koszt: 15 zł/os + bilet wstępu
„Jak służba o dom książęcy dbała” (zajęcia od października)
Posiadanie pałacu pełnego książek, obrazu, pięknych mebli wiązało się
z zatrudnieniem dużej ilości osób, które dbały o ład i porządek. Na zajęciach dzieci poznają
obowiązki służby oraz akcesoria niezbędne w ich codziennej pracy. Podczas zajęć uczestnicy
nauczą się jak dbać w prosty sposób utrzymać porządek we własnym domu. W ramach
warsztatów każde dziecko zaprojektuje i wykona własną koszulkę.
Koszt: 20 zł/os + bilet wstępu
Opowieści o drzewach
przybliżenie podstawowych gatunków drzew rosnących w Ogrodzie Nieborowskim, nauka
rozpoznawania drzew, opis ich właściwości (przydatność w różnych dziedzinach życia),
sposoby zastosowania w ogrodach w zależności od stylu.(lekcja odbywa się w miesiącach
wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł/os + bilety wstępu
Jesienny liść (od października)
Ogród nieborowski o każdej porze roku odsłania przed nami swoje piękno. Jednak wyjątkowa
bywa w Nieborowie właśnie jesień. Zapraszamy na wspólny spacer po ogrodzie francuskim
podczas, którego pozbieramy "owoce" jesieni, z których wyczarujemy niecodzienne rzeczy.
Koszt: 15 zł/ os +bilety wstępu

Szkoły Podstawowe - klasy I-III
Nieborów na filmowo (do wyboru dwie lekcje)
Akademia Pana Kleksa w Nieborowie- poprzez zabawę zapoznamy dzieci z fabułą bajki
Jana Brzechwy. Będziemy wspólnie rysować, śpiewać, oglądać fragmenty filmu . Uczestnicy zajęć

będą mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych lekcjach, które różnią się od tradycyjnych zajęć
w szkole m.in. poznają kleksografię, przędzenie liter oraz nauczą się leczyć chore sprzęty. W 1983 r.
Pałac oraz Ogród w Nieborowie stały się plenerem filmowym dla ekranizacji bajki Jana Brzechwy.
Koszt 8 zł/os + bilety wstępu
Śladami Pana Samochodzika- przystanek Nieborów”- Zajęcia inspirowane są
fragmentem kręconego w Nieborowie ,w 1986 r. filmu pt: „Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór”.
Uczestnicy zajęć przejdą przez szkolenie detektywistyczne, gdzie każdy z nich dostanie miano
„Młodego Detektywa”. Tylko jako młodzi detektywi, mogą pomóc w poszukiwaniu zaginionego
skarbu oraz odkryć tajemnicę, która kryje się w baśniowym pałacu.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Zabytki- zbytki - Lekcja, która stanie się prawdziwą zabawą z historią! W ramach zajęć
proponujemy wspólne zwiedzanie Pałacu, a później grę w kalambury, która pozwoli utrwalić
najistotniejsze wiadomości o zabytkach nieborowskich.
Koszt 8 zł /os.+ bilety wstępu
Zabawy pałacowe - Cofniemy się nieco w czasie i przypomnimy dzieciom zabawy minionych epok –
ślepą babkę, bule, pliszkę, mączniaka, sekretarza, Trou – Madame, rumel – pikieta oraz mariasz.
Ponadto rozważymy, czy współczesne zabawy dają dzieciom więcej radości i rozrywki. Puścimy także
wodze fantazji, zastanowimy się w co będą bawić się dzieci za 50 lub 100 lat?
Koszt 15 zł + bilety wstępu
„Jak służba o dom książęcy dbała” (zajęcia od października)
Posiadanie pałacu pełnego książek, obrazu, pięknych mebli wiązało się
z zatrudnieniem dużej ilości osób, które dbały o ład i porządek. Na zajęciach dzieci poznają obowiązki
służby oraz akcesoria niezbędne w ich codziennej pracy. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się jak dbać w
prosty sposób utrzymać porządek we własnym domu. W ramach warsztatów każde dziecko
zaprojektuje i wykona własną koszulkę.
Koszt: 20 zł/os + bilet wstępu

Niezwykły blask- wnętrza pałacowe do XIX w. oświetlane były wyłącznie świecami. Często
wyrabiano je domowym sposobem. Na warsztatach poznamy tajniki powstawania świec w minionych
epokach, wykonamy także świece według własnego projektu.
Koszt 20 zł + bilety wstępu

Higiena wieków minionych –
Zapraszamy na wspólną wędrówkę, podczas której wspólnie odkryjemy tajniki wytwarzania specyfików
kosmetycznych, które w XVIII wieku służyły do kąpieli i mycia, dowiemy się jakich pachnideł używały
damy i jak dbano o higienę. W ramach warsztatów każdy może stać się artystą. Uczestnicy zaprojektują

i wykonają własne mydło, które zabierają ze sobą do domu.
Koszt: 20 zł/os + bilety wstępu
Ciepło-zimno –
Czy wiecie w jaki sposób ogrzewano XVIII-wieczny pałac? Skąd brano opał na zimę? Czym zajmowała
się służba? Jak robiono kafle piecowe? Kto je malował? To i owo dowiecie się właśnie na tych zajęciach.
Oprowadzi Was po tajnych zakamarkach służba pałacowa, która pokaże miejsca nieznane i tajemnicze.
Na wszystkich uczestników czekają również warsztaty z malowania kafli.
Koszt: 20 zł/ os. + bilet wstępu

Opowieści o drzewach – przybliżenie podstawowych gatunków drzew rosnących w Ogrodzie
Nieborowskim, nauka rozpoznawania drzew, opis ich właściwości ( przydatność w różnych dziedzinach
życia), sposoby zastosowania w ogrodach w zależności od stylu.(lekcja odbywa się w miesiącach
wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł + bilety wstępu
Tajemnice starego kościoła –
W Nieborowie, nieopodal Pałacu, książęta Radziwiłłowie wznieśli swój rodowy kościół. Poznamy jego
tajemnice. Skrzypiące drzwi zakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalej przejdziemy ciemnymi
korytarzykami wśród niezwykłych mebli. Wąskie schodki poprowadzą nas do miejsca, gdzie ukryte są
skarby Nieborowa – wyroby z majoliki. Swój kościół Radziwiłłowie wyposażyli bowiem w meble
wykonywane w przypałacowej „Rzeźbiarni” i w majolikowe obiekty z książęcej Manufaktury. Zajrzymy
także do ciemnej krypty, gdzie pochowani są dawni właściciele Nieborowa z rodu Radziwiłłów.
Uwaga: lekcja przewiduje zwiedzanie kościoła odległego od Pałacu w Nieborowie o ok. 1 km.
Koszt 8 zł/os. + bilet wstępu
Książę pozytywista –

Opowieść o pozytywizmie, pracy u podstaw i wielkich życiowych

pasjach realizowanych w Nieborowie.
Książę Michał Piotr Radziwiłł - wzorcowy przykład pozytywisty. Wszechstronnie uzdolniony - pisał
wiersze, utwory sceniczne, rysował, projektował. Założył kilka manufaktur produkujących wyroby
luksusowe i zatrudniających mieszkańców okolicznych wsi. Całe życie poświęcił sprawom publicznym,
angażując swą energię, a także pieniądze, w działalność filantropijną i kulturalną.
Rozmawiając o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble i wyroby majoliki, zaprojektowane przez
Księcia, a wykonane przez jego pracowników dla Pałacu Nieborowskiego i Kościoła w Nieborowie.
Koszt 8 zł/os. + bilet wstępu
Five o clock- czyli herbatka u rodziny książęcej –
Jeżeli ważna osoba zaprosi Was do swojego domu, czy będziecie umieli się zachować zgodnie z etykietą
i zasadami savoir-vivre? Na przestrzeni wieków przestrzegano zasad obowiązujących nawet przy piciu

herbaty. Proponowane przez nas zajęcia mają na celu przybliżenie wciąż żywych zasad odpowiedniego
zachowania się w różnych sytuacjach.
Koszt: 15 zł/os + bilet wstępu
Recepta na zielnik –
przedstawienie różnych sposobów suszenia i preparowania roślin. Nauka oznaczania roślin.
Przedstawienie najstarszych zielników świata. Najprostsze sposoby na wykonanie zielnika. Zajęcia
podzielone na część teoretyczną - spacer po francuskim ogrodzie w Nieborowie oraz praktyczną,
podczas której uczestnicy pod okiem prowadzących zakładać pierwsze własne zielniki. (lekcja odbywa
się w miesiącach wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł/os. + bilet wstępu

Szkoły podstawowe: Klasy IV-VI
Gorączka złota
Piękno złota, jego blask, kolor i niezwykłe właściwości od wieków wzbudzały pożądanie. Poszukamy
najprawdziwszego złota w komnatach Pałacu nieborowskiego rozmawiając o tym, do czego i w jaki
sposób było wykorzystywane. Zapoznamy się też z różnorodnymi technikami pozłotnictwa. Następnie,
samodzielnie pozłocimy piękny fragment płaskorzeźby czy obrazek, które uczestnicy warsztatów będą
mogli zabrać ze sobą!
Koszt 20 zł/os. + bilety wstępu
Uroda portretu
Portret udany czy nietrafiony, idealny czy symboliczny, z profilu czy en troisquarts.
Oglądając najcenniejsze i najpiękniejsze portrety w Pałacu nieborowskim porozmawiamy o tym,
dlaczego lubimy się portretować, o typach portretu, a także o fascynujących osobach na nich
przedstawionych. Następnie uczestnicy warsztatów, ubrani w historyczne stroje, sami zasiądą za
sztalugami.
Koszt 15 zł/os. + bilety wstępu
Z wizytą u Książąt Radziwiłłów
Na zajęcia zapraszamy w szczególności tych, którzy ciekawi są w jaki sposób funkcjonowano na co
dzień we wnętrzach pałacu nieborowskiego. Wędrówka po wnętrzach Pałacu będzie doskonałą okazją
do poznania dokonań Radziwiłłów na polu artystycznym. Ciekawostki z życia domowników
nieborowskiej rezydencji z pewnością przekonają uczestników zajęć, że byli to ludzie z krwi i kości.
Poznamy ich namiętności, pasję a także przywary.
Koszt 8 zł /os.+ bilety wstępu

Życie w starożytnym Rzymie

Kim była Diana i dlaczego zbudowano jej świątynie? Dowiemy się tego podczas wspólnego spaceru po
ogrodzie arkadyjskim, założonym przez wybitną damę Helenę Radziwiłł. Odnajdziemy tam „antyczną”
świątynię, cyrk, łuk, akwedukt a także inne ciekawe obiekty. Porozmawiamy o starożytnym kanonie
piękna, porządkach architektonicznych, a także życiu codziennym w starożytnym Rzymie.
Koszt 8 zł /os. + bilety wstępu
Opowieści o drzewach – zajęcia ekologiczne, 1,5 godz.
przybliżenie podstawowych gatunków drzew rosnących w Ogrodzie Nieborowskim, nauka
rozpoznawania drzew, opis ich właściwości ( przydatność w różnych dziedzinach życia), sposoby
zastosowania w ogrodach w zależności od stylu.(lekcja odbywa się w miesiącach wrzesień, październik,
maj, czerwiec)
Koszt 8 zł /os. + bilety wstępu
Recepta na zielnik – zajęcia ekologiczne, 1,5 godz.
przedstawienie różnych sposobów suszenia i preparowania roślin. Nauka oznaczania roślin.
Przedstawienie najstarszych zielników świata. Najprostsze sposoby na wykonanie zielnika. Zajęcia
podzielone na część teoretyczną - spacer po francuskim ogrodzie w Nieborowie oraz praktyczną,
podczas której uczestnicy pod okiem prowadzących zakładać pierwsze własne zielniki. (lekcja odbywa
się w miesiącach wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł /os. + bilety wstępu
Tajemnice Ogrodu Księżnej Heleny - Helena Radziwiłłowa to założycielka wspaniałego
angielskiego w Arkadii. Ta zacna dama na piaskach Mazowsza

Ogrodu

stworzyła fragment antycznego świata.

Prowadzący odkryje przed uczestnikami tajemnice arkadyjskiego założenia.
Koszt 8 zł /os.+ bilety wstępu

Niezwykły blask- wnętrza pałacowe do XIX w. oświetlane były wyłącznie świecami. Często
wyrabiano je domowym sposobem. Na warsztatach poznamy tajniki powstawania świec w minionych
epokach, wykonamy także świece według własnego projektu.
Koszt 20 zł /os. + bilety wstępu
Zabytki- zbytki - Lekcja, która stanie się prawdziwą zabawą z historią! W ramach zajęć
proponujemy wspólne zwiedzanie Pałacu, a później grę w kalambury, która pozwoli utrwalić
najistotniejsze wiadomości o zabytkach nieborowskich.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Książę pozytywista – Opowieść o pozytywizmie, pracy u podstaw i wielkich życiowych
pasjach realizowanych w Nieborowie.
Książę Michał Piotr Radziwiłł - wzorcowy przykład pozytywisty. Wszechstronnie uzdolniony - pisał
wiersze, utwory sceniczne, rysował, projektował. Założył kilka manufaktur produkujących wyroby

luksusowe i zatrudniających mieszkańców okolicznych wsi. Całe życie poświęcił sprawom publicznym,
angażując swą energię, a także pieniądze, w działalność filantropijną i kulturalną.
Rozmawiając o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble i wyroby majoliki, zaprojektowane przez
Księcia, a wykonane przez jego pracowników dla Pałacu Nieborowskiego i Kościoła w Nieborowie.
Koszt 8 zł/os. + bilet wstępu

Higiena wieków minionych –
Zapraszamy na wspólną wędrówkę, podczas której wspólnie odkryjemy tajniki wytwarzania specyfików
kosmetycznych, które w XVIII wieku służyły do kąpieli i mycia, dowiemy się jakich pachnideł używały
damy i jak dbano o higienę. W ramach warsztatów każdy może stać się artystą. Uczestnicy zaprojektują
i

wykonają

własne

mydło,

które

zabierają

ze

sobą

do

domu.

Koszt: 20 zł/os + bilety wstępu

Tajemnice starego kościoła
W Nieborowie, nieopodal Pałacu, książęta Radziwiłłowie wznieśli swój rodowy kościół. Poznamy jego
tajemnice. Skrzypiące drzwi zakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalej przejdziemy ciemnymi
korytarzykami wśród niezwykłych mebli. Wąskie schodki poprowadzą nas do miejsca, gdzie ukryte są
skarby Nieborowa – wyroby z majoliki. Swój kościół Radziwiłłowie wyposażyli bowiem w meble
wykonywane w przypałacowej „Rzeźbiarni” i w majolikowe obiekty z książęcej Manufaktury. Zajrzymy
także do ciemnej krypty, gdzie pochowani są dawni właściciele Nieborowa z rodu Radziwiłłów.
Uwaga: lekcja przewiduje zwiedzanie kościoła odległego od Pałacu w Nieborowie o ok. 1 km.
Koszt 8 zł/os. + bilet wstępu

Tajemnice starej filiżanki –
Herbata, kawa czy gorąca czekolada zdecydowanie lepiej smakują, gdy podawane są w
wykwintnych, ręcznie wykonanych naczyniach. Dowiemy się o etapach wytwarzania naczyń
ceramicznych, najpiękniejszych ich formach i dekoracjach, najsłynniejszych i najstarszych
wytwórniach, które je produkowały. Następnie samodzielnie, przy pomocy profesjonalnych
farb naszkliwnych przyozdobimy własny kubek, filiżankę lub inne naczynie. Pomalowane
przedmioty będzie można – po wypaleniu w piecu ceramicznym na drugi dzień – zabrać do
domu.
Koszt 20 zł/os.+ bilety wstępu

Gimnazjum
Majątek ziemski – rodzinne przedsiębiorstwo wielobranżowe

Dobra książęce to nie tylko Pałac. To pola, stawy, lasy, folwarki, stajnie oraz cały sztab podwładnych.
Wszystkim tym – jak wytrawny menadżer – zarządzał Książę. Kim był burgrabia, a kim oficjalista, do
czego służyła lodownia a do czego bażantarnia? Dowiemy się o tym, jak zorganizowana była praca w
majątku nieborowskim na przełomie XVIII i XIX w.
Turniej z nagrodami połączony z poszukiwaniami w terenie przy pomocy mapy. Każdy z uczestników –
jako rządca, ogrodnik czy inny książęcy pracownik – otrzymuje swoje zadanie, aby później wykazać się
zdobytą wiedzą.
Koszt 15 zł/os. + bilety wstępu
Opowieści o drzewach – przybliżenie podstawowych gatunków drzew rosnących w Ogrodzie
Nieborowskim, nauka rozpoznawania drzew, opis ich właściwości ( przydatność w różnych dziedzinach
życia), sposoby zastosowania w ogrodach w zależności od stylu.(lekcja odbywa się w miesiącach
wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Recepta na zielnik – przedstawienie różnych sposobów suszenia i preparowania roślin. Nauka
oznaczania roślin. Przedstawienie najstarszych zielników świata. Najprostsze sposoby na wykonanie
zielnika. Zajęcia podzielone na część teoretyczną - spacer po francuskim ogrodzie w Nieborowie oraz
praktyczną, podczas której uczestnicy pod okiem prowadzących zakładać pierwsze własne zielniki.
(lekcja odbywa się w miesiącach wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Czy cytryna w nocy śpi? – historia nieborowskich Oranżerii. Podczas zajęć dowiemy się do czego
służyły przydomowe oranżerie , jakie rośliny w nich przechowywano i dlaczego. Opowieść o słynnej
kolekcji cytrusów, która podczas swojej podróży zagościła także w Nieborowie.(lekcja rozpocznie się
wiosną 2014 r.)
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Tajemnice Ogrodu Księżnej Heleny – Helena Radziwiłłowa to założycielka wspaniałego ogrodu
angielskiego w Arkadii. Ta zacna dama na piaskach Mazowsza stworzyła fragment antycznego świata.
Proponowana przez nas lekcja będzie opowieścią o budowlach, których już nie ma, odkrywaniem
symboli masońskich, a także odczytywaniem inskrypcji ogrodowych – prowadzący odkryje przed
uczestnikami tajemnice arkadyjskiego założenia.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Jak być piękną i zdrową ? – sekrety naszych prababek –przez wszystkie epoki zmieniał się
kanon piękna, jak dawniej dbano o urodę, jak próbowano zatrzymać młodość – dowiemy się podczas
zajęć. Przypomnienie dawne przepisy na mikstury kosmetyczne i medykamenty , które wytwarzano z
roślin.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Włoszczyzny y warzywa różne do kuchni zdatne – zastosowanie warzyw i ziół uprawianych w
Ogrodzie Radziwiłłowskim w komponowaniu potraw podawanych na książęcym stole. Dekorowanie
potraw.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Z wizytą u Książąt Radziwiłłów
Na zajęcia zapraszamy w szczególności tych, którzy ciekawi są w jaki sposób funkcjonowano na co
dzień we wnętrzach pałacu nieborowskiego. Wędrówka po wnętrzach Pałacu będzie doskonałą okazją
do poznania dokonań Radziwiłłów na polu artystycznym. Ciekawostki z życia domowników
nieborowskiej rezydencji z pewnością przekonają uczestników zajęć, że byli to ludzie z krwi i kości.
Poznamy ich namiętności, pasję a także przywary.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Historia mody
Stój codzienny, odświętny, kostium teatralny – współcześnie często nawiązuje do garderoby
historycznej. Jak zmieniała się moda od średniowiecza przez kolejne epoki aż do współczesności
pokaże przygotowana przez nas prezentacja. W ramach zajęć również wędrówka po wnętrzach pałacu
nieborowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na modę „ z portretów” .
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Życie w starożytnym Rzymie…
Kim była Diana i dlaczego zbudowano jej świątynie? Dowiemy się tego podczas wspólnego spaceru po
ogrodzie arkadyjskim, założonym przez wybitną damę Helenę Radziwiłł. Odnajdziemy tam „antyczną”
świątynię, cyrk, łuk, akwedukt a także inne ciekawe obiekty. Porozmawiamy o starożytnym kanonie
piękna, porządkach architektonicznych, a także życiu codziennym w starożytnym Rzymie.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Gorączka złota
Piękno złota, jego blask, kolor i niezwykłe właściwości od wieków wzbudzały pożądanie.Poszukamy
najprawdziwszego złota w komnatach Pałacu nieborowskiego rozmawiając o tym, do czego i w jaki
sposób było wykorzystywane. Zapoznamy się też z różnorodnymi technikami pozłotnictwa. Następnie,
samodzielnie pozłocimy piękny fragment płaskorzeźby czy obrazek, które uczestnicy warsztatów będą
mogli zabrać ze sobą!
Koszt 20zł/os. + bilety wstępu
Uroda portretu
Portret udany czy nietrafiony, idealny czy symboliczny, z profilu czy en troisquart.
Oglądając najcenniejsze i najpiękniejsze portrety w Pałacu nieborowskim porozmawiamy o tym,
dlaczego lubimy się portretować, o typach portretu, a także o fascynujących osobach na nich

przedstawionych. Następnie uczestnicy warsztatów, ubrani w historyczne stroje, sami zasiądą za
sztalugami …
Koszt 15 zł/os. + bilety wstępu

Książę pozytywista.
Opowieść o pozytywiźmie, pracy u podstaw i wielkich życiowych pasjach realizowanych
w Nieborowie.
Książę Michał Piotr Radziwiłł - wzorcowy przykład pozytywisty. Wszechstronnie uzdolniony - pisał
wiersze, utwory sceniczne, rysował, projektował. Założył kilka manufaktur produkujących wyroby
luksusowe i zatrudniających mieszkańców okolicznych wsi. Całe życie poświęcił sprawom publicznym,
angażując swą energię, a także pieniądze, w działalność filantropijną i kulturalną.
Rozmawiając o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble i wyroby majoliki, zaprojektowane przez
Księcia, a wykonane przez jego pracowników dla Pałacu Nieborowskiego i Kościoła w Nieborowie.
Uwaga! – w programie: zwiedzanie Pałacu oraz Kościoła w Nieborowie odległego od niego o ok. 1 km.
Koszt 8zł/os. + bilety wstępu

Geocaching czyli poszukiwanie skarbów
Zapraszamy wszystkich na zabawę w geocaching, która odbędzie się na terenie Ogrodu
Nieborowskiego. W ramach zajęć dowiemy się czym jest i jak działa, ta coraz bardziej
popularna gra terenowa. Nauczymy się jak zakładać konta internetowe, aby móc zanotować
odkryte skrzynki. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych będą musieli odnaleźć ukryte
skrytki na podstawie współrzędnych geograficznych oraz opisów udostępnionych przez ich
założycieli. Na każdego uczestnika czeka pakiet edukacyjny z mapą, notesem oraz ołówkiem.
KAŻDY

UCZESTNIK

ZAJĘĆ
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SAMOCHODOWĄ GPS. (z naładowanym akumulatorem)
Koszt: 15 zł/ os. + bilet wstępu

Szkoły Ponadgimnazjalne
Majątek ziemski – rodzinne przedsiębiorstwo wielobranżowe
Dobra książęce to nie tylko Pałac. To pola, stawy, lasy, folwarki, stajnie oraz cały sztab podwładnych.
Wszystkim tym – jak wytrawny menadżer – zarządzał Książę. Kim był burgrabia, a kim oficjalista, do
czego służyła lodownia a do czego bażantarnia? Dowiemy się o tym, jak zorganizowana była praca w
majątku nieborowskim na przełomie XVIII i XIX w.
Turniej z nagrodami połączony z poszukiwaniami w terenie przy pomocy mapy. Każdy z uczestników –
jako rządca, ogrodnik czy inny książęcy pracownik – otrzymuje swoje zadanie, aby później wykazać się
zdobytą wiedzą.

Koszt 15 zł /os.+ bilety wstępu
Opowieści o drzewach – przybliżenie podstawowych gatunków drzew rosnących w Ogrodzie
Nieborowskim, nauka rozpoznawania drzew, opis ich właściwości ( przydatność w różnych dziedzinach
życia), sposoby zastosowania w ogrodach w zależności od stylu.(lekcja odbywa się w miesiącach
wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Recepta na zielnik – przedstawienie różnych sposobów suszenia i preparowania roślin. Nauka
oznaczania roślin. Przedstawienie najstarszych zielników świata. Najprostsze sposoby na wykonanie
zielnika. Zajęcia podzielone na część teoretyczną - spacer po francuskim ogrodzie w Nieborowie oraz
praktyczną, podczas której uczestnicy pod okiem prowadzących zakładać pierwsze własne zielniki.
(lekcja odbywa się w miesiącach wrzesień, październik, maj, czerwiec)
Koszt 8 zł /os.+ bilety wstępu
Czy cytryna w nocy śpi? – historia nieborowskich Oranżerii. Podczas zajęć dowiemy się do czego
służyły przydomowe oranżerie , jakie rośliny w nich przechowywano i dlaczego. Opowieść o słynnej
kolekcji cytrusów, która podczas swojej podróży zagościła także w Nieborowie.(lekcja rozpocznie się
wiosną 2014 r.)
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Tajemnice Ogrodu Księżnej Heleny – Helena Radziwiłłowa to założycielka wspaniałego ogrodu
angielskiego w Arkadii. Ta zacna dama na piaskach Mazowsza stworzyła fragment antycznego świata.
Proponowana przez nas lekcja będzie opowieścią o budowlach, których już nie ma, odkrywaniem
symboli masońskich, a także odczytywaniem inskrypcji ogrodowych – prowadzący odkryje przed
uczestnikami tajemnice arkadyjskiego założenia.
Koszt 8 zł /os.+ bilety wstępu
Jak być piękną i zdrową ? – sekrety naszych prababek –przez wszystkie epoki zmieniał się
kanon piękna, jak dawniej dbano o urodę, jak próbowano zatrzymać młodość – dowiemy się podczas
zajęć. Przypomnienie dawne przepisy na mikstury kosmetyczne i medykamenty , które wytwarzano z
roślin.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Włoszczyzny y warzywa różne do kuchni zdatne – zastosowanie warzyw i ziół uprawianych w
Ogrodzie Radziwiłłowskim w komponowaniu potraw podawanych na książęcym stole. Dekorowanie
potraw.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu
Z wizytą u Książąt Radziwiłłów - Na zajęcia zapraszamy w szczególności tych, którzy ciekawi są w
jaki sposób funkcjonowano na co dzień we wnętrzach pałacu nieborowskiego. Wędrówka po wnętrzach

Pałacu będzie doskonałą okazją do poznania dokonań Radziwiłłów na polu artystycznym. Ciekawostki
z życia domowników nieborowskiej rezydencji z pewnością przekonają uczestników zajęć, że byli to
ludzie z krwi i kości. Poznamy ich namiętności, pasję a także przywary.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Życie w starożytnym Rzymie… - Kim była Diana i dlaczego zbudowano jej świątynie? Dowiemy się
tego podczas wspólnego spaceru po ogrodzie arkadyjskim, założonym przez wybitną damę Helenę
Radziwiłł. Odnajdziemy tam „antyczną” świątynię, cyrk, łuk, akwedukt a także inne ciekawe obiekty.
Porozmawiamy o starożytnym kanonie piękna, porządkach architektonicznych, a także życiu
codziennym w starożytnym Rzymie.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Gorączka złota - Piękno złota, jego blask, kolor i niezwykłe właściwości od wieków wzbudzały
pożądanie. Poszukamy najprawdziwszego złota w komnatach Pałacu nieborowskiego rozmawiając o
tym, do czego i w jaki sposób było wykorzystywane. Zapoznamy się też z różnorodnymi technikami
pozłotnictwa. Następnie, samodzielnie pozłocimy piękny fragment płaskorzeźby czy obrazek, które
uczestnicy warsztatów będą mogli zabrać ze sobą!
Koszt 20 zł ,os.+ bilety wstępu
Uroda portretu - Portret udany czy nietrafiony, idealny czy symboliczny, z profilu czy en troisquart.
Oglądając najcenniejsze i najpiękniejsze portrety w Pałacu nieborowskim porozmawiamy o tym,
dlaczego lubimy się portretować, o typach portretu, a także o fascynujących osobach na nich
przedstawionych. Następnie uczestnicy warsztatów, ubrani w historyczne stroje, sami zasiądą za
sztalugami …
Koszt 15 zł/os. + bilety wstępu

Książę pozytywista.
Opowieść o pozytywiźmie, pracy u podstaw i wielkich życiowych pasjach realizowanych
w Nieborowie.
Książę Michał Piotr Radziwiłł - wzorcowy przykład pozytywisty. Wszechstronnie uzdolniony - pisał
wiersze, utwory sceniczne, rysował, projektował. Założył kilka manufaktur produkujących wyroby
luksusowe i zatrudniających mieszkańców okolicznych wsi. Całe życie poświęcił sprawom publicznym,
angażując swą energię, a także pieniądze, w działalność filantropijną i kulturalną.
Rozmawiając o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble i wyroby majoliki, zaprojektowane przez
Księcia, a wykonane przez jego pracowników dla Pałacu Nieborowskiego i Kościoła w Nieborowie.
Uwaga! – w programie: zwiedzanie Pałacu oraz Kościoła w Nieborowie odległego od niego o ok. 1 km.
Koszt 8 zł/os. + bilety wstępu

Tajemnice starej filiżanki –

Herbata, kawa czy gorąca czekolada zdecydowanie lepiej smakują, gdy podawane są w
wykwintnych, ręcznie wykonanych naczyniach. Dowiemy się o etapach wytwarzania naczyń
ceramicznych, najpiękniejszych ich formach i dekoracjach, najsłynniejszych i najstarszych
wytwórniach, które je produkowały. Następnie samodzielnie, przy pomocy profesjonalnych
farb naszkliwnych przyozdobimy własny kubek, filiżankę lub inne naczynie. Pomalowane
przedmioty będzie można – po wypaleniu w piecu ceramicznym na drugi dzień – zabrać do
domu.
Koszt 20 zł/os.+ bilety wstępu
Tajemnice starego kościoła –
W Nieborowie, nieopodal Pałacu, książęta Radziwiłłowie wznieśli swój rodowy kościół. Poznamy jego
tajemnice. Skrzypiące drzwi zakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalej przejdziemy ciemnymi
korytarzykami wśród niezwykłych mebli. Wąskie schodki poprowadzą nas do miejsca, gdzie ukryte są
skarby Nieborowa – wyroby z majoliki. Swój kościół Radziwiłłowie wyposażyli bowiem w meble
wykonywane w przypałacowej „Rzeźbiarni” i w majolikowe obiekty z książęcej Manufaktury. Zajrzymy
także do ciemnej krypty, gdzie pochowani są dawni właściciele Nieborowa z rodu Radziwiłłów.
Uwaga: lekcja przewiduje zwiedzanie kościoła odległego od Pałacu w Nieborowie o ok. 1 km.
Koszt 8 zł/os. + bilet wstępu

Geocaching czyli poszukiwanie skarbów
Zapraszamy wszystkich na zabawę w geocaching, która odbędzie się na terenie Ogrodu
Nieborowskiego. W ramach zajęć dowiemy się czym jest i jak działa, ta coraz bardziej
popularna gra terenowa. Nauczymy się jak zakładać konta internetowe, aby móc zanotować
odkryte skrzynki. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych będą musieli odnaleźć ukryte
skrytki na podstawie współrzędnych geograficznych oraz opisów udostępnionych przez ich
założycieli. Na każdego uczestnika czeka pakiet edukacyjny z mapą, notesem oraz ołówkiem.
KAŻDY
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SAMOCHODOWĄ GPS. (z naładowanym akumulatorem)
Koszt: 15 zł/ os. + bilet wstępu
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