Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nałęczowa, kuracjuszy i turystów na doroczną
Majówkę z Panem Prusem w plenerach parku zdrojowego
w niedzielę 27 maja 2012r.

XII Majówka z Panem Prusem
Program:
12.00 - Powitanie uczestników i gości Majówki z Panem Prusem

 Złożenie kwiatów pod pomnikiem pisarza przez uczniów szkół im. Bolesława Prusa
 Otwarcie Turnieju Szachowego im. Bolesława Prusa o Puchar Burmistrza Nałęczowa
12.30 – Pan Prus na rowerze… - Tomasz Karczewski prezes Historycznego Towarzystwa Sportowego

 Prezentacja strojów majówkowych
13.00 – Spacer z Panem Prusem
14.00 - Dawne gry i zabawy – prowadzą Harcerki II Drużyny Nałęczowskiej Szczepu św. Moniki
14.30 – Rozstrzygnięcie Otwartego Turnieju Szachowego im. Bolesława Prusa o Puchar Burmistrza Nałęczowa
oraz ogłoszenie wyników III. Ogólnopolskiego konkursu im. Bolesława Prusa na felieton
„Słowem można wszystko”.
15.00 – Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego
18.30 - 22.00 - Wieczór taneczny w Kawiarni „Pałacowa”

Podczas XII. Majówki z Panem Prusem zapraszamy Państwa do Kawiarni „Pałacowa”, gdzie będą
serwowane potrawy a’ la Prus. Majówce towarzyszył będzie kiermasz książek i wydawnictw. Polecamy też
przejażdżki zabytkową bryczką po parku i okolicy, bezpłatne zwiedzanie Muzeum Bolesława Prusa oraz wystawy
„Non omnis moriar”.
Dla najmłodszych przewidujemy gry i zabawy sprzed stu lat. Wszystkich uczestników majówki zachęcamy
do przygotowania własnych strojów, inspirowanych modą z przełomu XIX i XX wieku. Kapelusze, parasole,
surduty, kamizelki, długie suknie...
Jeśli dopisze pogoda majówkowicze będą mogli nie tylko spacerować i pozować do pamiątkowych zdjęć, ale
i odpocząć podczas pikniku na trawie (w koce i wiktuały prosimy zaopatrzyć się we własnym zakresie).
Wieczorem zapraszamy na bal - stroje z epoki Prusa mile widziane. Za najciekawszy strój przewidziana
nagroda niespodzianka!
Zgłoszenia na turniej szachowy przyjmujemy do soboty (26.05.2012.) do godz. 15.00 w Muzeum Bolesława
Prusa lub na adres prus@zamek-lublin.pl
Organizatorzy: Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Burmistrz Nałęczowa, Kawiarnia „Pałacowa”
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A

