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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY MUZEUM
DZIECIĘCEGO W PARKU STANOWYM SARATOGA SPA
Nowoczesny obiekt zapewni dodatkowe możliwości dla młodych rodzin w ramach
„Parku sztuki”
Projekt tchnie nowe życie w historyczne miejsce
Wizualizacje projektu dostępne są tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie realizacji wartego 3,1 mln USD
projektu rozbudowy i przeniesienia muzeum dziecięcego w Saratoga Springs do
historycznego budynku Lincoln Bathhouse w parku stanowym Saratoga Spa. Po
przeniesieniu obiekt zwiększy dwukrotnie swoją powierzchnię i będzie przyjazny dla
gości w każdym wieku. Będzie to już trzecie muzeum w parku stanowym Saratoga Spa.
„Jednym z głównych priorytetów mojej administracji jest utrzymanie wiodącej pozycji
stanu Nowy Jork w branży turystycznej, a muzeum dziecięce w Saratoga Springs jest
przykładem działań w tym kierunku” – powiedziała gubernator Hochul. „Park stanowy
Saratoga Spa jest już wielką atrakcją turystyczną ze światowej klasy ośrodkami sztuki i
kultury, a także obiektami umożliwiającymi organizację występów i rekreację na
świeżym powietrzu. Nowe muzeum dziecięce będzie kolejną ważną atrakcją, która
będzie pomagać dzieciom poznawać świat poprzez interaktywne, edukacyjne zajęcia”.
Dotychczasowa siedziba muzeum dziecięcego w parku stanowym Saratoga Spa o
powierzchni 8000 stóp kwadratowych była już za mała, ponieważ co roku odwiedzało ją
37 000 osób. Nowe muzeum otrzyma 16 000 stóp kwadratowych w budynku Lincoln
Bathhouse, w tym wewnętrzny dziedziniec o powierzchni 4000 stóp kwadratowych,
oferując rozszerzoną przestrzeń dla odnowionych eksponatów i pełną zgodność z
ustawą o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities
Act, ADA). Projekt o wartości 3,1 mln USD jest wspierany przez prywatnych
darczyńców oraz uzyskał 600 000 USD dotacji od Empire State Development. Budowa
ma się zakończyć wiosną 2022 r.
Nowy projekt usprawni współpracę z organizacjami działającymi w pobliżu parku,
umożliwiając rozbudowanie tradycyjnie prowadzonych przez muzeum przyrodniczych
programów edukacyjnych poprzez łatwy dostęp do 2400 akrów ścieżek, strumieni i

drzew oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku do 13 lat. Większa
przestrzeń edukacyjna pozwoli przyjmować więcej osób z zachowaniem zasad
dystansu społecznego. Znajdzie się tam też studio produkcji treści cyfrowych.
Dyrektor wykonawczy muzeum dziecięcego w Saratoga Springs, Sarah Smith,
powiedziała: „Pomysł przeprowadzki do budynku Lincoln Bathhouse nie jest nowy.
Lata temu jeden z członków zarządu zasugerował, aby rozważyć przeniesienie muzeum
właśnie do tego miejsca. Jednak dopiero pandemia pozwoliła nam znaleźć czas i
energię potrzebne stworzenia nowych możliwości dla dzieci z regionu Capital Region i
przygotowania muzeum na przyszłość. Nowy obiekt i połączenie z Children's Museum
of Science and Technology pomogą nam przygotować miejsca do praktycznej nauki dla
dzieci w muzeum, w szkołach i w całej naszej społeczności”.
Komisarz ds. parków stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Muzeum dziecięce
jest wspaniałym ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym, a przeniesienie go do budynku
Lincoln Bathhouse pomoże tchnąć nowe życie w tę historyczną budowlę w
bezpośrednim sąsiedztwie parku stanowego Saratoga Spa. Będzie ono potrzebnym
uzupełnieniem oferty partnerów non profit i biznesowych tworzących „Park sztuki”, który
przyciąga turystów z całego świata dzięki szerokiej gamie możliwości w zakresie
rekreacji, relaksu i kultury”.
Pełniąca obowiązki komisarza oraz kandydatka na prezesa i dyrektora naczelnego
Empire State Development, Hope Knight, powiedziała: „Przyszła siedziba muzeum
dziecięcego w parku stanowym Saratoga Spa gwarantuje, że pozostanie ono
atrakcyjnym miejscem, które będzie przyciągać zarówno mieszkańców, jak i gości.
Dzięki podwojeniu powierzchni i przeniesieniu siedziby do Lincoln Bathhouse muzeum
może rozszerzyć ofertę o nowe programy, które uzupełnią istniejącą infrastrukturę
parku i będą atrakcją dla jeszcze większej liczby rodzin”.
Senator Daphne Jordan powiedziała: „Muzeum dziecięce w Saratoga Springs jest
kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym skarbem dla naszej społeczności. Ten projekt
rozbudowy o wartości 3,1 mln USD – wsparty przez hojnych prywatnych darczyńców i
kluczową dotację w wysokości 600 000 USD od Empire State Development –
zaowocuje przeniesieniem, ulepszeniem i rozbudową muzeum dziecięcego w Saratoga
Springs do historycznego budynku Lincoln Bathhouse w parku stanowym Saratoga
Spa. Mogące pochwalić się 32-letnim doświadczeniem w szerzeniu edukacji opartej na
praktycznej nauce i eksperymentach muzeum dziecięce w Saratoga Springs jest
miejscem, gdzie nauka i zabawa idą w parze, a przy tym uwielbianym przez
społeczność ośrodkiem wspierającym kreatywność i wyobraźnię. Jak powiedział
Einstein o sile i znaczeniu wyobraźni: «Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza
podlega ograniczeniom. A wyobraźnia otacza cały świat». Projekt rozbudowy muzeum
dziecięcego w Saratoga Springs przyczyni się do wzmocnienia wyobraźni dzieci,
pomagając im rozwijać ich talent i kreatywność, aby mogły przynosić korzyści całemu
światu. Dziękuję gubernator Kathy Hochul i komisarzowi stanu Nowy Jork ds. parków i
rekreacji, Erikowi Kulleseidowi, za pomoc w realizacji tego ważnego projektu”.

Członkini zgromadzenia Carrie Woerner powiedziała: „Byłam zachwycona, mogąc
pomóc w pozyskaniu funduszy na zagospodarowanie tego historycznego miejsca.
Zmodernizowany budynek i otaczający go park zapewnią dzieciom, ich rodzicom i
nauczycielom wiele możliwości nauki i odkrywania. Projekt umożliwi dzieciom i instytucji
muzeum rozwój, a mieszkańcom naszej okolicy i całego regionu pozwoli w większym
stopniu wykorzystać zalety tego historycznego parku”.
Ukończony w 1930 r., utrzymany w neoklasycystycznej stylistyce Beaux Arts budynek
Lincoln Bathhouse jest głównym obiektem architektonicznym parku, wpisanym na listę
narodowych zabytków historycznych (National Historic Landmark).
Park stanowy Saratoga Spa odwiedza obecnie około 3 mln gości rocznie. Oprócz
znanych w całym kraju Saratoga Performing Arts Center, SPAC School of the Arts,
National Museum of Dance, Saratoga Automobile Museum, Gideon Putnam Resort i
Roosevelt Baths and Spa oraz Spa City Farmer's Market, w parku stanowym Saratoga
Spa dostępnych jest wiele obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, w tym pola golfowe,
ziemne korty tenisowe, centrum edukacji przyrodniczej, Spa Little Theater, kawiarnie i
restauracje oraz wiele mil ścieżek do spacerów, biegania i jazdy na rowerze, a wszystko
to w otoczeniu pięknych krajobrazów, w tym obiektów architektonicznych wpisanych na
listę narodowych zabytków historycznych i 2400 akrów zróżnicowanych siedlisk
naturalnych.
Mające łącznie 100 lat doświadczenia w innowacyjnych, praktycznych metodach
edukacyjnych muzeum dziecięce w Saratoga Springs i Children's Museum of Science
and Technology połączyły swoje siły, aby z powodzeniem służyć dzieciom i ich
opiekunom w całym regionie Capital Region.
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork zarządza ponad 250
parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, polami golfowymi,
przystaniami i innymi obiektami, które odwiedza 78 milionów osób rocznie. Więcej
informacji na temat każdego z tych obszarów rekreacyjnych można znaleźć na stronie
internetowej www.parks.ny.gov, pobierając bezpłatną aplikację mobilną NY State Parks
Explorer lub dzwoniąc pod numer 518.474.0456. Media społecznościowe: Facebook,
Instagram i Twitter.
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