
Max i Julka
Projekt uzyskał dofinansowanie ze 
środków Funduszy Europejskich 
z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

Obejmuje przeprowadzenie generalnego 
remontu i częściowej przebudowy Pałacu 
Karolin – siedziby Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

W przebudowanych i unowocześnionych 
wnętrzach powstanie wystawa, 
wyposażona w wysokiej klasy system 
audiowizualny. Umożliwi to prowadzenie 
ciekawych, żywych i wzbudzających 
zachwyt zajęć edukacyjnych dla 
polskich i zagranicznych turystów 
o znaczeniu folkloru w polskiej 
kulturze. Przedstawione polskie 
tańce narodowe, takie jak krakowiak, 
mazur, polonez, kujawiak, oberek, 
ukażą ogniwo łączące społeczności 
z różnych regionów naszego kraju.

Do tej pory ukończono wszelkie 
prace remontowe pałacu i rozpoczęto 
konstruowanie wystawy.

W pięknych salach wystawowych stanie 
37 manekinów odzianych w różne stroje 
i kostiumy sceniczne. Odwiedzający 
będą mogli również obejrzeć ludowe 
instrumenty muzyczne, a wśród nich: 
diabelskie skrzypce, ligawkę, kozła 
wielkopolskiego, basetlę czy burczybasa.

Projekt realizuje cele Działania 8.1 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury” Programu 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

*    *    *

Po więcej informacji nt. programu, 
projektów i unijnych obszarów wsparcia 
zapraszamy na: www.pois.gov.pl oraz 
www.mapadotacji.gov.pl

Materiał promocyjny finansowany ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa z pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Reporterski duet Na tropie projektów unijnych

UTWORZENIE BAZY 
KULTURALNO-
-EDUKACYJNEJ DLA 
PREZENTACJI I PROMOCJI 
FOLKLORU POPRZEZ 
ODRESTAUROWANIE PAŁACU 
KAROLIN W OTRĘBUSACH

Cześć! 
Wspólnie 

z Julką śledzimy 
zmiany na lepsze 

po realizacji 
projektów 
unijnych.

Wiesz, 
youtuber 

zadał 
zagadkę, ile 
może ważyć 

ludowy strój 
łowicki: 
5, 14 czy 
10 kg?

Tu 
zobaczymy 
takie stro-
je. To Pałac 

Karolin. Tutaj 
rządzi ambasa-
dor polskiej 

kultury.

Właśnie 
wyremontowano 

pałac.

Na 
nowoczesnych 
ekranach będą 
wyświetlane 

filmy.

Zobacz! 
Diabelskie skrzypce! 

I burczybas!

Nie 
przegapcie 

naszych relacji 
- są bardzo 

ciekawe!

Ja wiem! 
14! Gdy się 

w nim tańczy, 
to trudno się 
zatrzymać!

No 
tak. Zespół 

"Mazowsze”. 
Tak się o nim 

mówi.

Tak. 
Dzięki 

wsparciu 
funduszy 

europejskich 
zmodernizowano 

wszelkie 
instalacje.

Już 
nie mogę się 
doczekać!

Będzie 
można tu 
tańczyć?

Jaka 
piękna 
sala!

Wystawa 
będzie gotowa 

pod koniec roku. 
Zapraszamy!

Teraz 
Pałac jest 
jak nowy. 

I bezpieczny 
pod każdym 
względem.

tak. 
W wyobraźni…

Dziękujemy. 
Będzie o tym 

reportaż. 
Napiszemy też, 
jak ważne jest 
unijne wsparcie 
finansowe dla 

projektów 
z sektora 
kultury.

PAŁAC KAROLIN W OTRĘBUSACH

wymieniono drzwi, okna, schody 
i dostosowano budynek do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

I jest już 
projekt wystawy. 

Będzie można wszyst-
ko obejrzeć. Tańce, 
stroje, instrumenty 

ludowe.


