Narodowe
Niepodległości

Święto

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2018 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza
na zajęcia edukacyjne dla rodzin z dziećmi oraz na zwiedzanie
wystaw z kuratorskim oprowadzaniem

Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10
DZIEŃ OTWARTY dla rodzin z dziećmi
11 listopada 2018 r. godz. 10.00 – 15.00
Zapraszamy rodziny z dziećmi do spędzenia Narodowego Święta
Niepodległości w białostockim Ratuszu! Będzie to wspaniała
okazja, by dzieci nie tylko poznawały historię Polski, ale
także uczestnicząc w grach i zabawach budowały w sobie dumę z
bycia Polakiem oraz przywiązanie do symboli i barw narodowych.

Program:
PATRIOTYZM NA PŁÓTNIE, godz. 10.00 i godz. 12.00
zajęcia interaktywne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat
Jakie ważne wydarzenia z historii Polski przedstawiali artyści
na obrazach? Jakich bohaterów malowali? Dowiemy się tego
oglądając obrazy o tematyce historycznej na muzealnej galerii.
Porozmawiamy również o polskich symbolach narodowych oraz
przejawach patriotyzmu dawniej i dziś. W części warsztatowej
uczestnicy wykonają pocztówki, zainspirowane symbolami i
barwami narodowymi, zaadresują je i wyślą, wpisując
pozdrowienia.

Czas trwania: 60 min.
Liczba uczestników w grupie: do 15 os.
Koszt: 10 zł od dziecka, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł,
opiekunowie bezpłatnie.
Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel.: 509 336 740.
godz. 10.00 – 15.00
GRY I ZABAWY PATRIOTYCZNE:
Flaga – samodzielne pokolorowanie flagi i przy pomocy rodziców
przytwierdzenie jej do patyczka – to zadanie, które będą mogły
wykonać nawet najmłodsze dzieci.
Muzealny detektyw – sprawdź swoją spostrzegawczość wędrując po
Galerii Malarstwa Polskiego tropem obrazów o tematyce
historycznej – rozwiąż kartę zadań.
Kokardy narodowe – rodzinne wykonywanie kokard w barwach
narodowych.
Układanki, sudoku, memory – ćwicz pamięć i sprawdź swoją
wiedzę na temat symboli narodowych.
Wstęp wolny
godz. 10.00 – 15.00
Bezpłatne zwiedzanie wystaw:
• Galeria Malarstwa Polskiego – wystawa stała
• „Zdumiewający Białystok. Malarstwo w latach 60 – 70 XX
wieku” – wystawa czasowa
• „Fundusze europejskie dla kultury” – wystawa czasowa

Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37
11 listopada 2018 r. zapraszamy na zwiedzanie najnowszej
wystawy czasowej Białystok wkracza w niepodległość połączone z
kuratorskim oprowadzaniem. Wstęp wolny
I grupa godz. 11.00
II grupa godz. 15.00
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne pod numerem
tel.: 517 484 349; 85 74 82 119

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17
PATRIOTA – TO JA!
11 listopada 2018 r., godz. 11.00
zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat
Rok 2018 stanowi jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się nad tym,
kogo możemy nazwać patriotą. Wśród rzeźb Alfonsa Karnego
poszukamy portretów postaci, które możemy określić tym mianem.
Na zakończenie zajęć wykonamy kolaż przedstawiający nasz kraj
widziany oczami uczestników.

Czas trwania: ok. 90 minut
Liczba miejsc ograniczona.
Cena: dzieci – 10 zł, opiekunowie – 5 zł, z Kartą Dużej
Rodziny – 2 zł
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
MOŻEMY BYĆ DUMNI! Życzymy sobie…
11 listopada 2018 r., godz. 13.00
zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat
Święto odzyskania niepodległości przez Polskę to święto nas
wszystkich. W trakcie spotkania spojrzymy na Polskę nie tylko
przez pryzmat bohaterów walczących o jej wolność, ale także
wspólnie z uczestnikami zajęć zastanowimy się nad tym, czym
jest ojczyzna dzisiaj i czego możemy jej oraz sobie życzyć.
Złóżmy sobie wzajemnie życzenia!
Czas trwania: ok. 60 minut
Liczba miejsc ograniczona.
Cena: dzieci – 10 zł, opiekunowie – 5 zł, z Kartą Dużej
Rodziny – 2 zł
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

Oprowadzanie kuratorskie „Z Galerii Wielkich Polaków…”
11 listopada 2018 r., godz. 15.00
Wstęp wolny
Zapraszamy do obejrzenia unikalnej kolekcji rzeźby
portretowej, która jest artystycznym zapisem walki Polaków o
odzyskanie niepodległości w 1918 r. W ramach realizacji

projektu „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach
Muzeum Podlaskiego” współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa
Podlaskiego, stała ekspozycja prezentowana w Muzeum Rzeźby
Alfonsa Karnego została wzbogacona o dzieła artysty, które są
najcenniejsze w wymiarze historycznym, narodowym i
artystycznym. Obok portretu Fryderyka Chopina, Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Romualda Tragutta
prezentowane są rzeźby przedstawiające Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wacława
Sieroszewskiego, prof. Jana Łukasiewicza, którym tak wiele
zawdzięczamy w odzyskaniu niepodległości po 123 latach
niewoli. Ponadto kolekcja wzbogaciła się o „Autoportret”
artysty, który jest symbolem jego błyskotliwej kariery w
historii II Rzeczypospolitej.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr. tel. 85
732
273
92,
kom.
509
336
862
lub
mailowo:
muzeum.karnego@białystok.muzeum.pl.
Muzeum w Tykocinie
11 listopada 2018 r., godz. 19.00, Dom Talmudyczny
Spotkanie artystyczno – historyczne z cyklu

„Salon

Bujnowskiego” zatytułowane „100 lat niepodległości”
Spotkanie

artystyczno

–

historyczne

z

cyklu

„Salon

Bujnowskiego” zatytułowane „100 lat niepodległości” rozpocznie
prelekcja z dziejów historii najnowszej o stuleciu odzyskania
niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to uświetni
przedstawienie artystyczne związane z tematyką patriotycznoniepodległościową, przygotowane przez Zespół Szkół i
Przedszkole w Tykocinie. Na koniec nastąpi oficjalne
podsumowanie spotkań artystyczno-historycznych z cyklu „Salon
Bujnowskiego”
poprowadzone
przez
Dariusza
SzadęBorzyszkowskiego.
W programie:
1. Prelekcja z dziejów historii najnowszej o stuleciu Polski

Niepodległej
2. Przedstawienie artystyczne przygotowane przez Zespół Szkół
i Przedszkole w Tykocinie
3. Oficjalne podsumowanie spotkań artystyczno-historycznych z
cyklu „Salon Bujnowskiego” wygłoszone przez Dariusza SzadęBorzyszkowskiego
Patronat:
Polskie Radio Białystok
Urząd Miasta i Gminy Tykocin
Wstęp wolny.

