
PIKNIK RODZINNY NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ
ORGANIZOWANY PRZEZ MUZEUM OKRĘGOWE W BYDGOSZCZY

I ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 
im. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ1

I. Miejsce i data
Dziedziniec Muzeum Okręgowego przy ul. Mennica 8 w Bydgoszczy, 
21 kwietnia 2018 roku w godzinach: 11.00 - 14.00. 
II. Charakter wydarzenia
Impreza  otwarta  o  charakterze  artystyczno-rozrywkowym  oraz  popularnonaukowym,
adresowana do mieszkańców Bydgoszczy i regionu oraz gości.
III. Cele
– upowszechnianie wiedzy o Leonie Wyczółkowskim;
–  zachęcenie  ludzi  w  każdym  wieku  i  o  różnorodnych  predyspozycjach  do  aktywności
twórczej;
– podkreślenie ważnej roli sztuki w rozwoju każdego człowieka;
– stworzenie płaszczyzny do spotkania publiczności i instytucji kultury;
– zainteresowanie uczestników zbiorami Domu Wyczółkowskiego oraz ścieżką edukacyjną
z reprodukcjami prac Leona Wyczółkowskiego;
– zwrócenie uwagi na znaczenie obcowania z oryginalnymi dziełami sztuki;
– pokazanie zabaw rozwijających kreatywność i twórcze myślenie u dzieci oraz dorosłych.
IV. Planowane działania
–  plener  malarski  i  rysunkowy  –  uczniowie  Zespołu  Szkół  Plastycznych,  pracując  przy
sztalugach, będą pokazywać, na czym polega praca malarza-artysty, a także będą prezentować
różne techniki malarskie i rysunkowe oraz zachęcać piknikowych gości do podjęcia próby
artystycznego  zmierzenia  się  z  zadanym  tematem  i pomagać  przy  realizacji  obrazów
i rysunków; 

 –  plenerowa gra edukacyjna  Tajemnice  domu Leona  -  goście  otrzymają  zadania,  dzięki
którym w atrakcyjny sposób zwiedzą Dom Wyczółkowskiego i utrwalą zdobytą wiedzę na
temat artysty; za rozwiązanie zadań przewidziane są symboliczne nagrody;

– wystawienie na plaży faceboardu  z sylwetką Leona Wyczółkowskiego i miejscem na twarz
zainteresowanych gości – Fotografia z mistrzem;

–  Żywe  obrazy   –  uczniowie  szkoły  plastycznej  będą  dzięki  przebraniom  i  rekwizytom
aranżować scenki przypominające obrazy Leona Wyczółkowskiego;

– opakowanie budynku muzeum – prezentacja na jednej ze ścian budynku Muzeum banneru
nawiązującego do prac L. Wyczółkowskiego, tegoroczny temat to Ludzie w twórczości Leona
Wyczółkowskiego;  opakowanie  zostanie  wykonane  przez  uczniów  bydgoskiej  szkoły
plastycznej i zaprezentowane w formie land artu;

– prezentacja instalacji plastycznej Z Leonem Wyczółkowskim przy stole - goście będą mogli
zrobić sobie zdjęcie z figurą artysty rzeczywistych rozmiarów;

-  warsztaty  angażujące  piknikowych  gości  w  wykonywanie  ciekawych  prac  przy
współudziale animatorów Muzeum oraz uczniów szkoły plastycznej; planowane zadania to
patchworkowy obrus inspirowany twórczością mistrza oraz projektowanie kulinariów.

1niniejszy  projekt  zostanie  uzupełniony  o  szczegółowe  dane  w  lutym,  podczas  zaplanowanego  spotkania
pracowników muzeum i szkoły, którzy są odpowiedzialni za realizację przedsięwzięcia 




