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Wakacje 2018

w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
Muzeum Podlaskie przygotowało na nadchodzące wakacje
bogatą ofertę zajęć interaktywnych, gier
terenowych,
spacerów edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Zapraszamy grupy
zorganizowane i osoby indywidualne do korzystania z
propozycji Ratusza, Muzeum Historycznego, Muzeum
Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku oraz do Muzeum
w Tykocinie i Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

Ratusz w Białymstoku
Biedermeier na lato

Zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane na zajęcia

związane z prezentowaną w Ratuszu wystawą Biedermeier

Oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych
W świecie dziecka
Zajęcia interaktywne dla uczniów szkół podstawowych
Na zajęciach przeniesiemy się w czasy epoki Biedermeieru i
sprawdzimy, jak wtedy dzieci spędzały swój wolny czas. Czym
się bawiły i jakie miały zainteresowania? Jak 200 lat temu
wyglądały ich ubrania i fryzury oraz przedmioty otaczające je
w domu? Dowiemy się tego, oglądając zaprojektowane w epoce
Biedermeieru meble, stroje i przedmioty codziennego użytku.
Poznamy ówczesne dążenie do wygody i funkcjonalności. W części
warsztatowej ozdobimy notatniki, tworząc modne wówczas
sztambuchy na sekretne zapiski.

Projektanci wnętrz
Zajęcia interaktywne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Estetycznie i funkcjonalnie – tak miał być urządzony dom epoki
Biedermeieru. Wygodne meble i piękne drobiazgi pozwalały na
stworzenie przytulnego domowego ogniska. Na zajęciach
obejrzymy biedermeierowskie salony, w których gromadzili się
domownicy na wspólne rozmowy, gry i zabawę. Sprawdzimy
dlaczego sekretery miały tajne skrytki oraz jak ozdabiano
ściany pomieszczeń. W części warsztatowej uczestnicy
zaprojektują salon z epoki Biedermeieru i wyposażą go w
wygodne meble, instrumenty muzyczne, dekoracyjne bibeloty i
kwiaty.

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
Dla wszystkich grup wiekowych od 7 lat
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „Biedermeier”, będącej próbą
ukazania mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia
codziennego pierwszej połowy XIX stulecia w Europie Środkowej.
O tym, że Biedermeier był nie tylko stylem w sztuce, ale i
sposobem życia przekonamy się oglądając zaprezentowane na
ekspozycji meble, ubiory, porcelanę i szkło, złotnictwo,
obrazy, ryciny, zabawki i bibeloty. Przekonamy się, że
najchętniej spędzano wtedy czas w zaciszu domowego salonu lub

w modnych uzdrowiskach. Ceniono spokój i wygodę, a wolny czas
poświęcano robótkom ręcznym, muzykowaniu, pisaniu listów i
prowadzeniu sztambucha.
Zajęcia odbywają się w białostockim Ratuszu w czasie
trwania wystawy czasowej do 31 sierpnia 2018 r., od
wtorku do piątku w godz. 10.00 – 16.00.
Zajęcia interaktywne składają się z dwóch części:
zwiedzania wystawy oraz części warsztatowej.
Czas trwania zajęć interaktywnych: ok. 60 min.
Czas trwania zwiedzania z przewodnikiem: ok. 40 min.
Grupa nie powinna przekraczać 30 osób.
Koszt:
zajęcia interaktywne: 7 zł od os., opiekunowie wstęp
bezpłatny
zwiedzanie z przewodnikiem: bilet ulgowy 6 zł od os.,
opłata za oprowadzanie grupy: 25 zł.
Informacje i zapisy: Dział Promocji i Edukacji Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, tel.
(85) 740-77-41 lub 509 336 740.

Oferta dla osób indywidualnych
Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
Terminy:
15 lipca 2018 r., godz. 12.00
26 sierpnia 2018 r, godz. 13.00
Zapraszamy wszystkich chętnych na zwiedzanie z przewodnikiem
wystawy „Biedermeier”, będącej próbą ukazania mieszczańskiej
obyczajowości i kultury życia codziennego pierwszej połowy XIX
stulecia w Europie Środkowej. O tym, że Biedermeier był nie
tylko stylem w sztuce, ale i sposobem życia przekonamy się
oglądając zaprezentowane na ekspozycji meble, ubiory,
porcelanę i szkło, złotnictwo, obrazy, ryciny, zabawki i

bibeloty. Przekonamy się, że najchętniej spędzano wtedy czas w
zaciszu domowego salonu lub w modnych uzdrowiskach. Ceniono
spokój i wygodę, a wolny czas poświęcano robótkom ręcznym,
muzykowaniu, pisaniu listów i prowadzeniu sztambucha.
Koszt: bilet normalny: 10 zł, ulgowy 5 zł. Czas
oprowadzania: ok. 40 min.
Informacje: Dział Promocji i Edukacji: tel. 85 740 77 41, 509
336 740.

Oferta dla rodzin z dziećmi
Rodzinna Niedziela w Ratuszu: Na kartach
sztambucha
Zajęcia interaktywne dla dzieci w wieku 8 – 12 lat na wystawie
„Biedermeier”
Czas trwania zajęć ok. 90 min.
Liczba uczestników w grupie do 15 osób.
Terminy:
8 lipca 2018 r., godz. 12.00
12 sierpnia 2018 r., godz. 13.00
Na zajęciach przeniesiemy się w czasy epoki Biedermeieru i
sprawdzimy, jak wtedy dzieci spędzały swój wolny czas. Czym
się bawiły i jakie miały zainteresowania? Jak 200 lat temu
wyglądały ich ubrania i fryzury oraz przedmioty otaczające je
w domu? Dowiemy się tego, oglądając zaprojektowane w epoce
Biedermeieru meble, stroje i przedmioty codziennego użytku.
Poznamy ówczesne dążenie do wygody i funkcjonalności. W części
warsztatowej ozdobimy notatniki, tworząc modne wówczas
sztambuchy – notatniki na sekretne zapiski.
Koszt: 10 zł – dziecko, 5 zł – opiekunowie (z Kartą
Dużej Rodziny 2 zł – dziecko, 2 zł – opiekun)
Informacje

i

zapisy:

Dział

Promocji

i

Edukacji

Muzeum

Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, tel.
(85) 740-77-41 lub 509 336 740.

Kuferek Muzealnego Detektywa “Biedermeier”
Interaktywna forma zwiedzania wystawy “Biedermeier” dla rodzin
z dziećmi w białostockim Ratuszu!
Kuferek dostępny jest do 2 września 2018 r.

Zapraszamy rodziny z dziećmi do wypożyczenia Kuferka
Muzealnego Detektywa i wykorzystania go w czasie zwiedzania
wystawy „Biedermeier” (więcej o wystawie). W kuferku znajduje
się zestaw dziesięciu przedmiotów, którym przypisane są różne
zadania i zagadki. Wszystko po to, by zwiedzanie uczynić
jeszcze ciekawszym oraz by zwrócić uwagę na interesujące
szczegóły, które czasami pomijamy będąc w muzeum. Zwykłe
zwiedzanie stanie się detektywistyczną wyprawą!
Dowiesz się, jak spędzali wolny czas ludzie epoki Biedermeieru
i co przywozili ze sobą z wyjazdów do modnych uzdrowisk.
Odszukasz klucz do sztambucha z sekretnymi zapiskami i
zostawisz w nim pamiątkowy wpis. Spróbujesz swoich sił w
hafcie krzyżykowym, odnajdziesz meble zaprojektowane
specjalnie dla dzieci i sprawdzisz, co wspólnego mają królik i
porcelana. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań otrzymasz
Odznakę Muzealnego Detektywa.

Koszt: wypożyczenie kuferka jest bezpłatne. Warunkiem
wypożyczenia jest zakup biletu wstępu na wystawę.
Kuferek można wypożyczyć od wtorku do niedzieli w godzinach
otwarcia Muzeum. Nie obowiązują zapisy.

Muzeum
Historyczne
Białymstoku

w

Oferta dla grup zorganizowanych
Gry i zabawy naszych dziadków

Terminy zajęć: 02.07.2018 – 13.07.2018
Czas trwania zajęć – około 60 min
Wiek uczestników – 6-12 lat
Maksymalna liczba dzieci – 36 osób
Koszt: 7 zł od osoby (2 zł z Kartą Dużej Rodziny)
Wśród bogatej kolekcji eksponatów prezentowanych w Muzeum
znajduje się ciekawa kolekcja zabawek. Mimo, iż zdecydowanie
różnią się formą i wyglądem od współczesnych zabawek miały
jeden podstawowy cel – bawić i uczyć. Na ich podstawie
uczestnicy zajęć przeniosą się w czasy swoich przodków, a
także poznają dawne formy gier i zabaw, w które bawiono się,
by spędzić miło wolny czas!

W sklepie kolonialnym

Terminy zajęć: 01.08.2018 – 10.08.2018
Czas trwania zajęć – około 60 min
Wiek uczestników – 6-12 lat
Maksymalna liczba dzieci – 36 osób
Koszt: 7 zł od osoby (2 zł z Kartą Dużej Rodziny)
Muzeum Historyczne w Białymstoku zaprasza dzieci do udziału w
zajęciach, które odbędą się w scenerii międzywojennego sklepu
kolonialnego. Uczestnicy spotkania dowiedzą się w czym się one
specjalizowały i skąd pochodziły znajdujące się w ich
asortymencie towary. Wcielając się w kupca korzennego odbędą w
wyobraźni podróż do Indii – ojczyzny pieprzu, słynącego z
ziela angielskiego Meksyku, czy Maroka, pod którego słońcem
zieleniły się liście wawrzynu. Towary te trafiały do
Białostockich sklepów kolonialnych nęcących mieszczan
niezwykłymi zapachami i orientalną tajemnicą.
Informacje i zapisy: zapisy na zajęcia pod numerami telefonów:
517 484 349, 85 748 21 19
Godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami grup.
Zapisy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Muzeum
Rzeźby
Alfonsa
Karnego w Białymstoku
Oferta dla osób indywidualnych

Taneczne wakacje

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat.
Opłata za tygodniowy cykl zajęć – 120 zł (z Kartą Dużej
Rodziny – 60 zł).
Terminy tygodniowych cyklów zajęć:
2-6 lipca 2018 r.
6-10 sierpnia 2018 r.
Tematy i terminy zajęć (w lipcu i sierpniu zajęcia odbywają
się według tego samego rozkładu):

Przenikające się światy. Taniec i sztuki
plastyczne
Poniedziałek – 02.07.2018 r. Historia tańca
10.00-11.00 – Zajęcia wprowadzające o narodzinach i rozwoju
tańca.
11.00-11.30 – Przerwa na posiłek (posiłek we własnym
zakresie).
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne – Makatka z motywem tańca.
12.30-14.00 – Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.
Wtorek – 03.07.2018 r. Motyw tańca w rzeźbie
10.00-11.00 – Ekspresja i ruch tańca w sztuce rzeźbiarskiej.
11.00-11.30 – Przerwa na posiłek (posiłek we własnym

zakresie).
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne – „Tancerka/Tancerz” – rzeźba
w glinie.
12.30-14.00 – Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.
Środa – 04.07.2018 r. Taniec w malarstwie
10.00-11.00 – Motyw tańca na wybranych przykładach malarstwa.
11.00-11.30 – Przerwa na posiłek (posiłek we własnym
zakresie).
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne – „Ekspresja tańca” w
wybranym stylu malarskim.
12.30-14.00 – Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.
Czwartek – 05.07.2018r. Taniec polski w sztukach plastycznych
10.00-11.00 – Zajęcia poświęcone tradycyjnym, polskim tańcom.
11.00-11.30
zakresie).

–

Przerwa

na

posiłek

(posiłek

we

własnym

11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne – Malarstwo ceramiczne z
motywem polskiego tańca tradycyjnego.
12.30-14.00 – Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.
Piątek – 06.07.2018r. Taniec współczesny
10.00-11.00 – Zajęcia poświęcone rodzajom tańca współczesnego.
11.00-11.30 – Przerwa na posiłek (posiłek we własnym
zakresie).
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne –Taniec i ruch w technice
monotypu.
12.30-14.00 – Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.
14.00-14.30 – Spotkanie z rodzicami. Wystawa prac i pokaz
tańca w wykonaniu uczestników.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo:
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl. Zgłoszenia przyjmowane
najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w

Choroszczy
Oferta dla grup zorganizowanych
Dawne gry i zabawy towarzyskie
Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych, w przedziale
wiekowym od 6 do 15 lat.

Czas trwania: 90 min.
Ilość miejsc ograniczona max. do 50 osób.
W programie m.in.: krykiet, wolant, bulle, strzelanie z łuku,
bańki mydlane, Gąska i inne gry planszowe. Dodatkowa atrakcja:
tworzenie portretów technika konturową (silhouette)

Manele, brosze, wisiory, egrety – klejnoty
zdobiące nie tylko kobiety
Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych, w przedziale
wiekowym od 6 do 15 lat.

Czas trwania: 60 min.
Ilość miejsc ograniczona max. do 30 osób.
Tematem zajęć biżuteria, pełniąca w naszym życiu szczególną
rolę: jako wyjątkowy dodatek upiększający i zmieniający
wizerunek, a także pozwalający zwrócić na siebie uwagę
otoczenia. W trakcie zajęć uczestnicy obejrzą wystawę
“Klejnoty i uczucia”, dowiedzą się, jak zmieniały się formy,
rodzaje i funkcje biżuterii na przestrzeni wieków oraz
własnoręcznie wykonają ozdobę, do wyboru: broszę, wisior,
bransoletę (manelę), itp.

Park mówi o sobie
Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych, w przedziale
wiekowym od 8 do 15 lat.

Czas trwania: 60 min.
Ilość miejsc ograniczona max. do 30 osób.
Zajęcia z zeszytem edukacyjnym w parku pałacowym. Zeszyt ten

oprócz niezbędnego planu, ułatwiającego poruszanie po parku,
zawiera informacje, gdzie można spotkać określone rośliny i
zwierzęta oraz rozmaite zadania na spostrzegawczość.
Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania ogniska
Koszt: uczestników wszystkich zajęć wakacyjnych w Muzeum
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy obowiązuje bilet wstępu
do Muzeum w cenie 7 zł (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł).
Informacje

i

zapisy:

osoby

zainteresowane

prosimy

o

wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu
uzgodnienia terminu i tematu zajęć: (85) 71 91 233 lub kom.
509 336 795, muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl

Muzeum w Tykocinie
Oferta dla grup zorganizowanych

Czwartki w terenie
W dwie godziny przez stulecie Tykocina – gra
terenowa
Oferta skierowana do dzieci w wieku 6 – 12 lat
Czas trwania zajęć: ok.120 min.
Ilość miejsc ograniczona do 15 osób
Terminy spotkań:
12.07.2018
26.07.2018
09.08.2018
23.08.2018
Wiecie
skrywa
Wielka
Trójcy

r.,
r.,
r.,
r.,

godz.
godz.
godz.
godz.

10.00
10.00
10.00
10.00

wszystko o Tykocinie? Udowodnimy Wam, że miasto to
wiele tajemnic. Swoimi sekretami podzielą się zarówno
Synagoga, Pomnik Stefana Czarnieckiego, Kościół p.w.
Przenajświętszej w Tykocinie, jak i Alumnat, Zamek oraz

Pomnik Orła Białego. W trakcie naszej gry uczestnicy poznają
historię miasta oraz wykonają określone zadania. Na
zakończenie rozwiążą quiz sprawdzający zdobytą wiedzę.
Zasady gry. Na początku każdy z uczestników otrzyma karty z
zadaniami. Będą one związane z najważniejszymi zabytkami
Tykocina. Końcowym celem gry będzie Pomnik Orła Białego, gdzie
odbędzie się quiz sprawdzający wiedzę oraz podliczenie punktów
uzyskanych podczas poszczególnych jej etapów.
Chcę zagrać, co mam zrobić? Założyć wygodne buty oraz posiadać
chęć do zabawy.
Koszt: 7 zł od dziecka, opiekunowie wstęp bezpłatny.
Informacje i zapisy: zainteresowanych prosimy o kontakt z
Muzeum w Tykocinie (ul. Kozia 2) z minimum trzydniowym
wyprzedzeniem: tel. (85) 718 16 13, 509 336 597.

Zych Bujnowski – jego miejsca i pejzaże
Oferta skierowana do dzieci w wieku 12 – 18 lat
Czas trwania zajęć: ok. 120 min.
Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
Terminy spotkań:
05.07.2018
19.07.2018
02.08.2018
16.08.2018

r.,
r.,
r.,
r.,

godz.
godz.
godz.
godz.

10.00
10.00
10.00
10.00

Zajęcia rozpoczną się w budynku Domu Talmudycznego od
przedstawienia sylwetki tykocińskiego malarza Zygmunta
Bujnowskiego. Następnie uczestnicy udadzą się na spacer
śladami twórczości artysty. Zobaczą Klasztor Bernardynów,
Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej, most na rzece Narew oraz
okoliczne scenerie miasteczka. Na zakończenie wykonają własny
pejzaż w plenerze.

Koszt: 8 zł od dziecka, opiekunowie wstęp bezpłatny.
Informacje i zapisy: zainteresowanych prosimy o kontakt z
Muzeum w Tykocinie (ul. Kozia 2) z minimum trzydniowym
wyprzedzeniem: tel. (85) 718 16 13, 509 336 597.

Oferta dla osób indywidualnych
Jak kochać dziecko według Korczaka
Dwutygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci w wieku od 7 lat.
Terminy zajęć: 16-20 lipca 2018 r.
20 lipca 2018 r. odbędzie się premiera spektaklu w
wykonaniu uczestników warsztatów.
Prowadzenie: Dariusz Szada-Borzyszkowski
W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować nad dykcją,
artykulacją i interpretacją tekstów literackich Janusza
Korczaka. Na finał warsztatów zaprezentują publiczności
sceniczny efekt dwutygodniowej pracy.
Koszt: 8 zł – płatne jednorazowo
Informacje i zapisy: zainteresowanych prosimy o kontakt z
Muzeum w Tykocinie (ul. Kozia 2) z minimum trzydniowym
wyprzedzeniem: tel. (85) 718 16 13, 509 336 597.

Muzeum Ikon w Supraślu
Oferta dla osób indywidualnych
Zapraszamy na wakacyjne warsztaty podczas których uczestnicy
dowiedzą się JAK POWSTAJE IKONA, biorąc udział w tworzeniu
przedstawienia ikonowego, poczynając odpolerowania desek,
kopiowania rysunku, skończywszy na malowaniu temperą wybranego
wizerunku.
Będzie nam miło gościć zarówno rodziny z dziećmi, jak i same

dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Na warsztaty zapraszamy w każdy wtorek, środę i piątek (do 31
sierpnia 2018) – w godz. 10.00.–16.00.
W okresie wakacyjnym (do 31.08.2018 r.) obowiązuje specjalna
oferta cenowa w wysokości: 14 zł od osoby, z Kartą Dużej
Rodziny – 8 zł od osoby.
Zapisy na warsztaty przyjmujemy pod numerami telefonów:
509 336 829, 85 663 19 94.

