
 

 

 

PAŁAC DŁUGOSZÓW W SIARACH  

UL. WĘGIERSKA 140, SIARY  

GPS N: 49° 38' 16" E: 21° 10' 48" 

 

24 MAJA 2014 
Obiekt udostObiekt udostObiekt udostObiekt udostępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.ępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.ępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.ępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.    

    

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 [10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 [10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 [10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 [����    25 25 25 25 

min] oprowadzaniemin] oprowadzaniemin] oprowadzaniemin] oprowadzanie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

    

10.0010.0010.0010.00––––18.00 18.00 18.00 18.00 Pozdrowienie z Siar!Pozdrowienie z Siar!Pozdrowienie z Siar!Pozdrowienie z Siar!    –––– akcja pocztówkowa akcja pocztówkowa akcja pocztówkowa akcja pocztówkowa    

MIEJSCE: punkt inf. MIK 

    

12.0012.0012.0012.00––––17.00 17.00 17.00 17.00 Ogród niezwyczajnyOgród niezwyczajnyOgród niezwyczajnyOgród niezwyczajny    –––– warsztaty plastyczne dla dzieci (6 warsztaty plastyczne dla dzieci (6 warsztaty plastyczne dla dzieci (6 warsztaty plastyczne dla dzieci (6––––12 lat)12 lat)12 lat)12 lat)    ☺☺☺☺    

INFORMACJE: Pałac otacza malowniczy park z licznymi starodrzewami, wśród których znajdują 

się m.in. klony, kasztany jadalne, jawory i świerki. Charakteru dodają mu rzeźby ogrodowe 

przedstawiające postaci mitologiczne, fontanny oraz staw. W cieniu ogrodowej pergoli 

najmłodsi uczestnicy Dni Dziedzictwa stworzą graficzny zielnik, z wykorzystaniem 

naturalnych elementów. 

MIEJSCE: park przy pałacu w Siarach 

    

13.00, 14.30, 16.00 [13.00, 14.30, 16.00 [13.00, 14.30, 16.00 [13.00, 14.30, 16.00 [���� 40 min] oprowadzanie po za 40 min] oprowadzanie po za 40 min] oprowadzanie po za 40 min] oprowadzanie po załłłłoooożżżżeniu paeniu paeniu paeniu pałłłłacowoacowoacowoacowo----ogrodowym z ogrodowym z ogrodowym z ogrodowym z 

historykiem sztuki Mateuszem Grzhistorykiem sztuki Mateuszem Grzhistorykiem sztuki Mateuszem Grzhistorykiem sztuki Mateuszem Grzęęęęddddąąąą    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

    

    

25 MAJA 2014 
Obiekt udostObiekt udostObiekt udostObiekt udostępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.ępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.ępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.ępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem.    

    

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 [����    25 25 25 25 

min] oprowadzaniemin] oprowadzaniemin] oprowadzaniemin] oprowadzanie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

    

10.0010.0010.0010.00––––18.00 18.00 18.00 18.00 Pozdrowienie z Siar!Pozdrowienie z Siar!Pozdrowienie z Siar!Pozdrowienie z Siar!    –––– akcja  akcja  akcja  akcja pocztówkowapocztówkowapocztówkowapocztówkowa    

MIEJSCE: punkt inf. MIK 

    

12.0012.0012.0012.00––––17.00 17.00 17.00 17.00 Ogród niezwyczajnyOgród niezwyczajnyOgród niezwyczajnyOgród niezwyczajny    –––– warsztaty plastyczne dla dzieci (6 warsztaty plastyczne dla dzieci (6 warsztaty plastyczne dla dzieci (6 warsztaty plastyczne dla dzieci (6––––12 lat)12 lat)12 lat)12 lat)    ☺☺☺☺    



 

 

 

INFORMACJE: Pałac otacza malowniczy park z licznymi starodrzewami, wśród których znajdują 

się m.in. klony, kasztany jadalne, jawory i świerki. Charakteru dodają mu rzeźby ogrodowe 

przedstawiające postaci mitologiczne, fontanny oraz staw. W cieniu ogrodowej pergoli 

najmłodsi uczestnicy Dni Dziedzictwa stworzą graficzny zielnik, z wykorzystaniem 

naturalnych elementów. 

MIEJSCE: park przy pałacu w Siarach 

    

14.0014.0014.0014.00––––18.00 mo18.00 mo18.00 mo18.00 możżżżliwoliwoliwoliwośćśćśćść zakupu przysmaków regionalnych zakupu przysmaków regionalnych zakupu przysmaków regionalnych zakupu przysmaków regionalnych    

INFORMACJE: Przysmaki przygotuje Koło Gospodyń Wiejskich z Siar. 

MIEJSCE: park przy pałacu w Siarach 

    

14.00 [14.00 [14.00 [14.00 [����    2,5 godz.] 2,5 godz.] 2,5 godz.] 2,5 godz.] W poszukiwaniu czarnego zW poszukiwaniu czarnego zW poszukiwaniu czarnego zW poszukiwaniu czarnego złłłłotaotaotaota    –––– spacer po Siarach spacer po Siarach spacer po Siarach spacer po Siarach    

INFORMACJE: Na spacer zapraszamy zarówno dużych, jak i małych poszukiwaczy złota. 

Przekonamy się, że Puste Pole w rzeczywistości wcale nie jest zupełnie puste. Podczas spaceru 

zgłębimy historię naftownictwa, dowiemy się, kto, w jaki sposób i do jakich celów wydobywał w 

okolicy ropę. 

TRASA: pałac w Siarach → Puste Pole [ok. 4 km] 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

 

    


