Wakacje
2022
z
Muzeum
Podlaskim w Białymstoku
Muzeum Podlaskie przygotowało na nadchodzące wakacje bogatą
ofertę warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych. Zapraszamy do korzystania z propozycji w
Ratuszu w Białymstoku, Muzeum Historycznym w Białymstoku,
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku oraz Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku
Podlaskim i Muzeum Ikon w Supraślu

Ratusz w Białymstoku
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
termin: lipiec – sierpień 2022 r.
RODZINNE PORTRETY – W POSZUKIWANIU PODOBIEŃSTW
Poczuj się jak nadworny artysta Jana Klemensa Branickiego!
Podczas warsztatów omówimy pojęcie portretu, posiłkując się
obrazami z wystawy stałej, by następnie pełni inspiracji
usiąść naprzeciwko naszych opiekunów, czy przyjaciół i wykonać
portret sobie nawzajem. Może uda Wam się odkryć cechy wspólne?
16.07.2022, godz. 11.00

PEJZAŻ W PLENERZE
Korzystając z pięknej letniej pogody,
warsztaty w plenerze, które poprzedzimy
podczas którego inspirować się będziemy
Następnie wyruszymy do pobliskiego parku,
uchwycić piękno natury.

zapraszamy Was na
spacerem po muzeum,
pejzażami artystów.
w którym spróbujemy

17.07.2022, godz. 11.00
Wiek uczestników: 7-15 lat
Liczba uczestników w grupie: 15 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os
Informacje i zapisy: tel. 516 141 960
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: lipiec – sierpień 2022 r.

ARTYSTYCZNY SPACER WOKÓŁ RATUSZA
Odkryjmy otaczający nas świat na nowo! Inspirowany
działalnością Arno Stern, francuskiego pedagoga oraz badacza
dziecięcej spontaniczności i ekspresji. Warsztaty będą
przygodą, podczas której puścimy wodze wyobraźni. Wybierzemy
się na spacer wokół ratusza, podczas którego każdy z
uczestników samodzielnie przejdzie proces twórczy.
Wiek uczestników: 6-10 lat
Liczba uczestników w grupie: 25 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.

Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os
Informacje i zapisy: tel. 516 141 960

BIAŁYSTOK PATYCZKIEM I TUSZEM RYSOWANY
Zapraszamy na warsztaty rodzinne inspirowane twórczością
polskiego architekta, malarza, rysownika oraz historyka sztuki
Stanisława Noakowskiego, którego graficzne prace możemy
zobaczyć na wystawie „Kwiaty Europy”. W części warsztatowej
uruchomimy wyobraźnię, w monochromatycznych barwach i przy
pomocy pędzelków, patyczków oraz tuszu stworzymy graficzne
prace architektoniczne.
Wiek uczestników: 6-13 lat
Liczba
osób

uczestników

w

grupie:

Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os
Informacje i zapisy: tel. 516 141 960

Muzeum Historyczne w Białymstoku
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

25

W STAJNI HETMANA
termin I: 22.07.2022 r. godz. 11.00
termin II: 05.08.2022 r. godz. 11.00
Jan Klemens Branicki należał do najbogatszych ludzi w Polsce.
Jego białostocka rezydencja sprawiała imponujące wrażenie, a w
jego stajni mieszkały dziesiątki koni. Jakiej maści to były
zwierzęta i dlaczego Branicki potrzebował ich aż tyle?
Odpowiedzi na te pytania poznacie na wakacyjnych zajęciach
interaktywnych, na które serdecznie zapraszamy.
Wiek uczestników: 6-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 15 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os.
Informacje i zapisy: tel. 517 484 349

POCZTÓWKA Z WAKACJI
termin I: 29.07.2022 r. godz. 11.00
termin II: 12.08.2022 r. godz. 11.00
Każdy z nas lubi przywieźć pamiątkę z podróży. Nie inaczej
było dawniej. W Muzeum Historycznym znajduje się duża kolekcja
pamiątek z podróży, jakie przywozili białostoczanie. Niestety
nieco zapomnianą dziś stała się tradycyjna pocztówka. Na
naszym spotkaniu przyjrzymy się bliżej kartom pocztowym, bo
jak się okazuje, mogą mieć niezwykłą wartość i być bardzo
oryginalne. Nie tylko ze względu na zdjęcie, które widnieje na
pocztówce, ale również dzięki stemplowi i znaczkowi
pocztowemu. W części warsztatowej każdy uczestnik wykona
wakacyjną kartę pocztową, którą będzie mógł wysłać bliskim.
Wiek uczestników: 6-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 15 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os.
Informacje i zapisy: tel. 517 484 349
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Podczas wakacji, grupy zorganizowane zapraszamy do korzystania
z naszej stałej oferty edukacyjnej, dodatkowo w terminach:
27.06.2022 r. – 01.07.2022 r. i 19.07.2022 r. – 12.08.2022 r.
zapraszamy do zapisów na wakacyjne warsztaty historyczne.

POCZTÓWKA Z WAKACJI
Każdy z nas lubi przywieźć pamiątkę z podróży. Nie inaczej
było dawniej. W Muzeum Historycznym znajduje się duża kolekcja
pamiątek z podróży, jakie przywozili białostoczanie. Niestety
nieco zapomnianą dziś stała się tradycyjna pocztówka. Na
naszym spotkaniu przyjrzymy się bliżej kartom pocztowym, bo
jak się okazuje, mogą mieć niezwykłą wartość i być bardzo
oryginalne. Nie tylko ze względu na zdjęcie, które widnieje na
pocztówce, ale również dzięki stemplowi i znaczkowi
pocztowemu. W części warsztatowej każdy uczestnik wykona
wakacyjną kartę pocztową, którą będzie mógł wysłać bliskim.

W STAJNI HETMANA
Jan Klemens Branicki należał do najbogatszych ludzi w Polsce.
Jego białostocka rezydencja sprawiała imponujące wrażenie, a w
jego stajni mieszkały dziesiątki koni. Jakiej maści to były
zwierzęta i dlaczego Branicki potrzebował ich aż tyle?
Odpowiedzi na te pytania poznacie na wakacyjnych zajęciach
interaktywnych, na które serdecznie zapraszamy. Zajęcia odbędą
się wokół najstarszej wystawy stałej Muzeum Historycznego w
Białymstoku „Białystok – makieta barokowego miasta” z
widowiskiem multimedialnym „Wersal Północy” wśród dźwięków i
świateł.
Wiek uczestników: 6-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 30 osób

Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os.
Informacje i zapisy: tel. 517 484 349

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w
Białymstoku
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin I: 28.06-08.07.2022 r.
termin II: 02-31.08.2022 r.

SEKRETY WILLI GENERAŁA
Piękna, drewniana willa przy ulicy Świętojańskiej 17 skrywa
historie jej dawnych właścicieli. W trakcie zwiedzania
poszukamy śladów, jakie pozostawili po sobie. Dowiemy się, czy
mieszkał w niej rzeźbiarz Alfons Karny i jak trafiły tu jego
rzeźby. Na zakończenie wizyty wykonamy odlew gipsowy
nawiązujący do dekoracji wnętrza willi.

W PRACOWNI RZEŹBIARZA
Każdy artysta potrzebuje miejsca, w którym może swobodnie
tworzyć. Rzeźbiarz Alfons Karny zaprasza nas do swojej
pracowni, która wygląda tak, jakby przed chwilą ją opuścił… W
jakich materiałach rzeźbił? Jakich używał narzędzi? Co
przechowywał w wielkiej, drewnianej skrzyni? Tego dowiemy się,
zwiedzając jego pracownię. Podczas naszego spotkania nie
zabraknie również lepienia w glinie!
Wiek uczestników: 7-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 25 osób
Czas trwania zajęć: ok. 75 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os.
Informacje i zapisy: tel. 509 336 862

Muzeum
Wnętrz
Choroszczy
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: lipiec – sierpień 2022 r.

Pałacowych

w

DAWNE GRY I ZABAWY TOWARZYSKIE
W programie między innymi: krokiet, wolant, ślepa babka,
strzelanie z łuku, bańki mydlane, gąska i inne gry planszowe.
Dodatkowa atrakcja: tworzenie portretów techniką konturową
(shilouette), opcjonalnie będzie można narysować „Mój
wymarzony ogród” – technika dowolna.
Wiek uczestników: 7-15 lat
Liczba uczestników w grupie: do 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 – 90 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os.
Informacje i zapisy: minimum na tydzień przed zajęciami pod nr
tel. 509 336 795

CZTERY PORY ROKU W PARKU W CHOROSZCZY

Zajęcia w parku z zeszytem – przewodnikiem, który zawiera
informacje o roślinach i zwierzętach oraz zmianach, jakie
zachodzą w przyrodzie w ciągu roku.
Wiek uczestników: 7-10 lat
Liczba uczestników w grupie: maksymalna liczba 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 8 zł/os., z Kartą Dużej Rodziny 4 zł/os.
Informacje i zapisy: minimum na tydzień przed zajęciami pod nr
tel.: 509 336 795

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku
Podlaskim
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: lipiec – sierpień, od wtorku do piątku, w godz.
9.00-15.00

ZIOŁA ŚWIATŁEM MALOWANE
Zapraszamy na zajęcia inspirowane wystawą „Przyszedł znachor
do apteki. Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”. Z nami
poznasz tajemniczy świat farmacji i dowiesz się, jak dawniej
wykorzystywano zioła w procesie leczenia. Po zapoznaniu się z
ekspozycją i światem ziół, uczestnicy wykonają ziołową

kompozycję i uwiecznią ją w dawnej technice fotograficznej –
cyjanotypii.

TAKI PEJZAŻ!
Wiejskie chaty oświetlone pierwszymi promieniami słońca.
Tajemnicze ruiny ukryte pośród zieleni drzew. Wawel spowity
mrokiem. Kwitnące drzewa, których zapach niemal czuć z obrazu…
Te i inne pejzaże prezentowane na wystawie czasowej „Zaroiło
się od tęcz i zawieruch… Pejzaże ze zbiorów Muzeum
Podlaskiego”, zabiorą uczestników warsztatów w artystyczną
podróż w okolice nam bliskie i nieco dalsze – na górskie
szlaki i w bardziej egzotyczne zakątki świata. Wspólnie
przyjrzymy się, jak artyści widzieli naturę, jak operowali
światłem, jakich technik używali. Po obejrzeniu wystawy,
zainspirowani twórczością malarzy, dzieci stworzą własny
pejzaż.
Wiek uczestników: 7-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 25 osób
Czas trwania zajęć: ok. 75 min
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie
grup zorganizowanych bezpłatnie
Informacje i zapisy: 509 336 841

Muzeum Ikon w Supraślu
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
termin I: 10.07.2022 r. godz. 10.00
termin II: 31.07.2022 r. godz. 10.00

SZTUKA IKONY: „Archanioł posłany był, by „Raduj się” rzec
Bogarodzicy…”
Sgraffito oraz ikona Zwiastowania NMP autorstwa Dymitra
Grozdewa prezentowane na wystawie czasowej w Sali im. Prof.
Jerzego Nowosielskiego będą stanowiły inspirację do spotkania
podczas którego przyjrzymy się symbolice sceny Zwiastowania w
ikonografii chrześcijańskiej Wschodu i Zachodu.
Wiek uczestników: każda grupa wiekowa
Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania: ok. 60 min.
Koszt: 8 zł., z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł.
Obowiązuje rezerwacja
Informacje i zapisy: 509 336 829
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: lipiec – sierpień 2022 r.

KOLOR I GEST – LEKCJA MUZEALNA
Ikona była nazywana „Ewangelią w kolorach”, nieprzypadkowe są
też gesty wykonywane przez przedstawiane postacie. Na
zajęciach rozwikłamy symbolikę poszczególnych kolorów oraz
dowiemy się, co oznaczają gesty, a także spróbujemy odtworzyć
ozdobne liternictwo zamieszczone na ikonach.
Wiek uczestników: 7-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Koszt: 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł (zgodnie z
cennikiem Muzeum Ikon
w Supraślu)
Informacje i zapisy: 509 336 829

