Zapraszamy na Piknik Historyczny w
Lisowicach
Już jutro, w sobotę 11 sierpnia, zapraszamy w imieniu stowarzyszenia „Historia Koluszek” oraz
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym do Lisowic na piknik historyczny, w czasie
którego postaramy się odtworzyć nieco klimat z przełomu XIX i XX wieku. Będzie to zatem
nawiązanie do okresu rozkwitu Lisowic, gdy w drugiej połowie XIX wieku zespół parkowy wokół
pałacu w Lisowicach był silnym ośrodkiem kulturalnym i miejscem wypoczynku zarówno dla
okolicznych mieszkańców, jak i dla łódzkich fabrykanckich rodzin. Wśród nich byli polscy, niemieccy
i żydowscy przedstawiciele ówczesnej elity finansowej. Rekreacja, plenery malarskie i innego rodzaju
spotkania, to wszystko było częstym obrazkiem w Lisowicach na przełomie stuleci. Obecnie Gmina
Koluszki poprzez „Projekt Lisowice” pragnie nieco odtworzyć tamten klimat, temu też służyć ma
piknik, na który zapraszamy już w sobotę. Będzie moc atrakcji, poprzez które każdy poczuje się
przeniesiony do końca XIX i początku XX wieku. Dzieci i młodzież zapraszamy na plener malarski,
będzie można skosztować pysznej herbaty z oryginalnego, XIX wiecznego samowara, na spacer po
parku i okolicy zaprosi nas przewodnik, który opowie o historii tego malowniczego zakątka, imprezie
będzie towarzyszyła wystawa archiwalnych fotografii, a szczególną okazją, aby przenieść się o ponad
sto lat wstecz, będzie możliwość założenia stroju z epoki. Z patefonu wybrzmi muzyka, przy której
bawili się dziadkowie naszych dziadków. Sobota, 11. 08.2018, w godzinach 10-18, Piknik
Historyczny w Lisowicach. Mateusz Jaśkiewicz ze stowarzyszenia „Historia Koluszek” zachęca, aby
zabrać ze sobą koce i kosze wiklinowe z zawartością i piknikować ze wszystkimi. Można też przebrać
się w domu inspirując się modą z przełomu XIX i XX wieku i w takim nieco stylu „retro” ubarwić
sobotni dzień w Lisowicach. Spotkajmy się tam razem!
Uwaga!
Ze względu na warunki pogodowe zmuszeni jesteśmy przełożyć dzisiejszy piknik historyczny na
następną sobotę. ? Przepraszamy i zapraszamy za tydzień 18 sierpnia w godzinach 10.00-18.00

