WAKACJE w Muzeum Podlaskim w
Białymstoku

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

Ratusz w Białymstoku
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.

KUFEREK MUZEALNEGO DETEKTYWA
Zachęcamy rodziny z dziećmi do wypożyczenia Kuferka Muzealnego
Detektywa i wykorzystania go do interaktywnego zwiedzania
Galerii Malarstwa Polskiego. Zwykłe zwiedzanie zmieni się
wówczas w detektywistyczną wyprawę!
Na rodziny z dziećmi czekają w Ratuszu dwa kuferki, w
każdym z nich znajduje się inny zestaw dziesięciu
przedmiotów, którym przypisane są różne zadania i
zagadki.
Kuferek można wypożyczyć od wtorku do niedzieli w
godzinach otwarcia Muzeum. Nie obowiązują zapisy.
Wypożyczenie kuferka jest bezpłatne. Warunkiem
wypożyczenia jest zakup biletu wstępu na wystawę.

ZBUDUJ Z KLOCKÓW BIAŁOSTOCKI RATUSZ
Zapraszamy rodziny z dziećmi do odwiedzenia białostockiego
Ratusza i zbudowania naszej siedziby z kolorowych drewnianych
klocków. Na wystawie stałej Galerii Malarstwa Polskiego czeka
zestaw klocków oraz makieta, która posłuży za wzór dla małych
budowniczych.
Klocki można układać od wtorku do niedzieli w godzinach
otwarcia Muzeum. Nie obowiązują zapisy.
Korzystanie z zestawu klocków jest bezpłatne. Należy
tylko zakupić bilet wstępu na wystawę.
„W kręgu Branickich” – interaktywne zwiedzanie wystawy ze
specjalną kartą zadań
Zachęcamy rodziny z dziećmi do samodzielnego zwiedzania
wystawy z kartą zadań z zagadkami dotyczącymi rodu Branickich.
Karta dostępna bezpłatnie w kasie Muzeum. Należy tylko zakupić
bilet wstępu na wystawę.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
Przed nami wakacje, pakujemy więc plecak i w drogę! Na
zajęciach wyruszymy jednak na nietypową wyprawę – udamy się w
podróż w czasie. Zwiedzając muzealne wystawy przekonamy się,
jak dawniej wyglądało podróżowanie. Sprawdzimy też dokąd
udawali się artyści, którzy poszukiwali inspiracji do swoich
obrazów. Czy były to podróże dalekie czy bliskie, po swojej
małej ojczyźnie czy dookoła świata? Dowiemy się tego, poznając
historie artystycznych wojaży. W części warsztatowej
uczestnicy ozdobią pocztówki z podróży, zaadresują je i wyślą,
wpisując pozdrowienia.
Wiek uczestników: 6 – 12
Czas trwania: ok. 60 min.

Liczba uczestników w grupie do 30 osób.
Koszt: 10 zł od os., 5 zł z Kartą Dużej Rodziny, opiekunowie
wstęp bezpłatny.
Informacje i zapisy: Dział Promocji i Edukacji Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, tel.
(85) 740-77-41 lub 509 336 740.
Zajęcia są realizowane we współpracy z Pocztą Polską S.A.

W KRĘGU BRANICKICH
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „W kręgu Branickich”,
poświęconej postaciom związanym rodzinnie, towarzysko i
politycznie z hetmanem Janem Klemensem Branickim i jego żoną
Izabelą z Poniatowskich. Wśród zaprezentowanych wizerunków
znajdziemy ich przodków, rodzeństwo i kuzynów, a także
portrety możnowładców, szlachty i duchowieństwa, które
przewinęły się przez życie obojga małżonków. Dzieła te
składają się na swoisty zbiorowy portret osiemnastowiecznej
elity towarzyskiej i politycznej.
Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem dla wszystkich grup
wiekowych
Czas trwania: ok. 40 min.
Liczba uczestników w grupie do 30 osób.
Koszt: bilet normalny 10 zł, ulgowy 5 zł od os., opłata za
oprowadzanie grupy szkolne: 25 zł, pozostałe grupy 40 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.
Zapraszamy również do uczestnictwa w zajęciach ze stałej
oferty edukacyjnej, prowadzonych w oparciu o zbiory Malarstwa
Polskiego i archiwalia. Pełna oferta dostępna jest na stronie
internetowej w zakładce Edukacja – oferta dla grup
zorganizowanych.

Muzeum Historyczne w Białymstoku
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(Istnieje możliwość dołączenia osób indywidualnych)

MOJE MIASTO TO BIAŁYSTOK
termin: 1 lipca – 12 lipca 2019 r.
Ruszajmy razem w niepowtarzalną podróż w czasie, dzięki
niezwykłemu multimedialnemu widowisku – „Wersal Północy, wśród
dźwięków i świateł”. Przejdźmy się ulicami nieistniejącego już
miasta by lepiej poznać jego historię i przestrzeń. Poznajmy
warunki życia codziennego naszych przodków. Uczestnicy
spotkania wykorzystując rozmaite techniki plastyczne wykonają

własny plan Białegostoku z uwzględnieniem najważniejszych
zabytków miasta.
(Terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z
opiekunami grup.)
Wiek uczestników: 6 – 14 lat
Czas trwania: ok. 60 min.
Liczba uczestników w grupie do 30 osób.
Koszt: 7 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby)
Informacje i zapisy w Muzeum Historycznym: z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów: (85) 748 21
19, 517 484 349.

ZABYTKI – ZBYTKI
termin: 1 sierpnia – 9 sierpnia 2019 r.
Zajęcia, które staną się prawdziwą lekcją historii! Czym jest
Muzeum? Po co powstaje i jakie gromadzi eksponaty? To tylko
niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi. W ramach
spotkania proponujemy wspólne zwiedzanie Muzeum Historyczne, a
następnie udział w twórczych zadaniach, które pozwolą utrwalić
najistotniejsze wiadomości i nowe pojęcia.

(Terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z
opiekunami grup.)
Wiek uczestników: 6 – 14 lat
Czas trwania: ok. 60 min.
Liczba uczestników w grupie do 30 osób.
Koszt: 7 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby)
Informacje i zapisy w Muzeum Historycznym: z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów: (85) 748 21
19, 517 484 349.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

SPORT TO ZDROWIE!
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
Wakacje to doskonały czas na rozwijanie pasji sportowych. W
trakcie spotkania zastanowimy się nad tym, czy można połączyć
świat sportu ze światem sztuki? W jakich rzeźbach na naszej
ekspozycji pojawia się temat sportu? Dlaczego warto uprawiać
ćwiczenia fizyczne i która z postaci wyrzeźbionych przez
Alfonsa Karnego promowała ruch wśród dzieci? Na zakończenie
zajęć uczestnicy wykonają projekt własnych nagród dla
wybitnych sportowców.

Wiek uczestników: 7 – 12 lat
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
Liczba uczestników w grupie do 25 osób
Koszt: 7 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby),
opiekunowie bezpłatnie.
Informacje i zapisy w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: pod nr
tel.
509
336
862
lub
mailowo:
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
Terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami
grup.
PRZYGODA Z RZEŹBĄ
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
Czym jest rzeźba? Z jakich materiałów powstaje? Jakich
narzędzi używa rzeźbiarz? Niezwykły świat sztuki rzeźbiarskiej
uchyli przed nami drzwi. Wspólnie wykonamy wyjątkowe pamiątki
z gliny.
Wiek uczestników: 7 – 12 lat
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Liczba uczestników w grupie do 25 osób
Koszt: 7 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby),
opiekunowie bezpłatnie.
Informacje i zapisy w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: pod nr
tel.
509
336
862
lub
mailowo:
muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
Terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami
grup.

Muzeum w Tykocinie
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
SZLAKIEM ZYCHA BUJNOWSKIEGO – warsztaty plenerowe dla dzieci i

młodzieży
terminy:
04.07.2019
18.07.2019
01.08.2019
22.08.2019

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

godz.
godz.
godz.
godz.

10.00
10.00
10.00
10.00

Uczestnicy warsztatów poznają historię tykocińskiego malarza –
Zygmunta Bujnowskiego. Odkryją tajemnice i sztuczki malarskie
oraz wykonają własny pejzaż.
Wiek uczestników: 7 – 16 lat
Czas trwania: ok. 120 min.
Liczba uczestników w grupie od 5 do 30 osób.
Koszt: 6 zł od dziecka, opiekunowie wstęp bezpłatny.
Informacje i zapisy w Muzeum w Tykocinie: z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 509 336 597.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
NA TROPIE KRÓLEWSKIEGO SKARBU – gra miejska dla dzieci i
młodzieży
terminy:
11.07.2019
25.07.2019
08.08.2019
29.08.2019

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

godz.
godz.
godz.
godz.

10.00
10.00
10.00
10.00

Uczestnicy gry z mapką Tykocina oraz specjalnymi kartami pracy
wyruszą na poszukiwania królewskiego skarbu. Czekać na nich
będą historyczne zadania i łamigłówki, dzięki którym odkryją
kolejne wskazówki i dotrą do miejsca ukrycia skarbu.
Wiek uczestników: w wieku 10 – 18 lat.
Czas trwania: ok. 120 min.
Liczba uczestników w grupie od 5 do 30 osób

Koszt: 6 zł od dziecka, opiekunowie wstęp bezpłatny.
Informacje i zapisy w Muzeum w Tykocinie: z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 509 336 597.

Muzeum w Bielsku Podlaskim
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
MODNE MAKATKI
Zapraszamy osoby indywidualne na wystawę „Modne makatki”,
która przeniesie gości muzealnych w nieodległą przeszłość,
kiedy kuchnie naszych babć, mam czy stryjenek zdobiły
wyszywane lub drukowane makatki. Po obejrzeniu wystawy
zachęcamy do wykonania własnej makatki ze współczesnym
przesłaniem (bez wyszywania).
Wstęp: od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia i zgodnie z
cennikiem Muzeum.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
MODNE MAKATKI
Zapraszamy grupy zorganizowane na wystawę „Modne makatki”,
która przeniesie gości muzealnych w nieodległą przeszłość,
kiedy kuchnie naszych babć, mam czy stryjenek zdobiły
wyszywane lub drukowane makatki. Po obejrzeniu wystawy dzieci
wykonają własne makatki ze współczesnym przesłaniem (bez
wyszywania).
Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 16.00.

Wiek uczestników: od 5 lat.
Czas trwania: ok. 60 min.
Liczba uczestników w grupie do 30 osób.
Koszt warsztatu: 7 zł od os., opiekunowie wstęp bezpłatny.
Informacje i zapisy: Muzeum w Bielsku Podlaskim, tel. 85 730
22 44 tel. kom. 509 336 841.

Muzeum
Wnętrz
Choroszczy

Pałacowych

w

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach ze stałej całorocznej
oferty edukacyjnej. Pełna oferta dostępna jest na stronie
internetowej w zakładce Edukacja – oferta dla grup
zorganizowanych.
>>>Muzeum Wnętrz Pałacowych

Muzeum Ikon w Supraślu
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach ze stałej całorocznej
oferty edukacyjnej. Pełna oferta dostępna jest na stronie
internetowej w zakładce
zorganizowanych.
>>>Muzeum Ikon w Supraślu
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