
BIAŁYSTOK
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10
10 - 11, 17 - 18 września 2016 r.

DZIEŃ OTWARTY w białostockim Ratuszu, Muzeum Historycznym,  
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum w Tykocinie 
(tu dodatkowo podczas prezentacji multimedialnej pokaz dawnego 
wyposażenia tykocińskiej synagogi)

Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 
SACRUM ET PROFANUM. 
RYTUAŁ I CODZIENNOŚĆ U SCHYŁKU EPOKI KAMIENIA
Wystawa prezentująca odsłonięte w Supraślu pozostałości unikalnych 
obiektów obrzędowych związanych z najstarszymi elitami „starego świata”  
– społecznościami określanymi w kategorii fenomenu Pucharów 
Dzwonowatych rozwijających się na szerokich obszarach Europy i północnej 
Afryki w III tys. p.n.e. 
 10 - 11, 17 - 18 września 2016 r., godz. 13.00 
Spotkanie na ekspozycji z jej autorem Adamem Wawrusiewiczem  
 
Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37
10 - 11, 17 - 18 września 2016 r., godz. 11.30 
Zwiedzanie wystawy czasowej „Podniebni pasjonaci – sport balonowy 
w Białymstoku 1975-1989” oraz pokaz filmu „Tylko Balonem” 
w reż. Małgorzaty Półtorak z TVP Białystok, w którym założyciele 
Studenckiego Klubu Balonowego Białystok opowiadają o swojej pasji. 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17
10 - 11, 17 - 18 września 2016 r., godz. 11.00 
Spotkania ph. Drzwi gnieźnieńskie – historia i znaczenie przygotowane 
w oparciu o będącą w zbiorach Muzeum repetycję drzwi gnieźnieńskich 
autorstwa Alfonsa Karnego. 

BIELSK PODLASKI
Dziedziniec zabytkowego Ratusza, ul. A. Mickiewicza 45
wrzesień 2016 
Plenerowa wystawa fotografii pt. Śladami zapomnianego Podlasia 
- nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń zorganizowana przez UMWP 
w Białymstoku oraz Fundację Zapomniane Podlasie.

Na fotografiach zostały uwiecznione drewniane, wiekowe obiekty 
sakralne z regionu. Wystawa ukazuje niepowtarzalną mozaikę 
etniczno-religijną regionu, skłania do refleksji i przyczynia się do wzmocnienia 
poczucia tożsamości oraz więzi emocjonalnych mieszkańców regionu z jego 
dziedzictwem kulturowym.

CIECHANOWIEC
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5
18 września, godz. 10.00 - 18.00
„Jesień w polu i zagrodzie” - piknik rodzinny, nawiązujący do prac polowych 
i gospodarskich na dawnej wsi podlaskiej. W programie pokazy tradycyjnych 
zwyczajów i obrzędów związanych z kopaniem ziemniaków i pracami 
gospodarskimi, konkursy, degustacje tradycyjnych potraw, koncerty 
zespołów folklorystycznych i kapel ludowych.

CZYŻEW
Powiatowe Obchody Roku Chrztu Polski
Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem

9 września 2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34
Uroczyste podsumowanie „Powiatowego Konkursu Plastyczno 
-Fotograficznego ph. Kościoły, krzyże, kapliczki Powiatu 
Wysokomazowieckiego” - nagrodzenie laureatów konkursu, promocja 
folderu podsumowującego projekt oraz otwarcie wystawy czynnej 
do końca września
poniedziałek 9.00 - 15.00, wtorek – piątek 9.00 - 18.00, sobota 15.00 - 18.00

DOWSPUDA
Zespół parkowo-pałacowy L. M. Paca w Dowspudzie
17 września (sobota) godz. 13.00 - 21.00
„Z wizytą u Paców” 
13.00 Oficjalne otwarcie EDD 2016 w powiecie suwalskim przez 
przedstawicieli samorządów Województwa Podlaskiego i Powiatu 
Suwalskiego oraz współorganizatorów i partnerów wydarzenia kordegarda
13.10 Narodowe Czytanie Sienkiewicza – wybrane fragmenty „Quo Vadis” 
i „Potopu” kordegarda
13.40 Wspomnienie bitew potopu szwedzkiego Prostki – Filipów w rocznicę 
360-lecia (1656 r.) - referat okolicznościowy, dr Sławomir Augusiewicz 
kordegarda
14.30 Pacowie u Paców – otwarcie atrakcji XVII-wiecznego przysiółka 
szlacheckiego „Pacowa Chata” (historyczne pokazy, dawne igraszki, warsztaty 
tańców dawnych, spotkanie z XVII-wieczną szlachtą) teren boiska 
Zespołu Szkół im. L. M. Paca w Dowspudzie
15.00 Prezentacja architektury dowspudzkiego pałacu Ludwika Michała Paca 
na podstawie makiety pałacu, Tomasz Rogala kordegarda 
15.30 Pieniądz Rzeczypospolitej w okresie potopu szwedzkiego, 
czyli skąd się wzięła złotówka, Adam Bordzio kordegarda 
15.45 Co nam zostało ze szwedzkiego potopu – krótka prezentacja 
wybranych miejsc i śladów związanych z historią potopu na ziemi suwalskiej, 
Tadeusz Sobuniewski kordegarda
16.30 Epokowy buduar (Paców) – historia zapisana w ubiorze; 
pokaz epokowych strojów od połowy XVIII wieku do l. 30-tych XIX wieku; 
reżyseria, charakteryzacja i prelekcja, Mariusz Krzywicki kordegarda
18.15 Quiz sienkiewiczowski z nagrodami kordegarda
18.30 – 21.00 Wydarzenia kulturalne z cyklu „Pacowa Akademia Cultury 
(PAC) prezentuje”:
18.30 Musica sarmatica „Ogniem i mieczem – śpiewem i lutnią” – sarmackie 
nuty w nadrospudzkiej przestrzeni, koncert zespołu muzyki dawnej 
„Contra belluM” kordegarda - sala kominkowa 
19.50 Plenerowe widowisko typu światło i dźwięk pn. „Pacowe epizody”, 
współpraca z GOK Raczki ruiny pałacu Paca
20.00 Koncert „Pamięci Saszy” zespół „Drah” portyk pałacu Paca
W trakcie wydarzeń: 
- historyczne wystawy, w tym: wystawa dokumentów z XVII-XVIII wieku 
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach, wystawa rekwizytów 
i kostiumów z filmu „Ogniem i Mieczem” z zasobów Ośrodka Dziejów Ziemi 
Mielnickiej świetlica internatu Zespołu Szkół im. L. M. Paca 
- jarmark z lokalnymi produktami, rękodziełem

FILIPÓW
18 września (niedziela)
Seminarium popularno-naukowe pt. „Ślady bitwy pod Filipowem - 1656” 
(część terenowa)
13.30 Odsłonięcie odnowionej tablicy informacyjnej i pomnika bitwy 
z 1656 roku
13.40 Zwiedzanie miejsc stanowisk wojsk polsko-litewskich w Filipowie 
(T. Sobuniewski, S. Augusiewicz)
14.40 Zwiedzanie miejsc stanowisk wojsk szwedzkich w ok. Mieruniszek (T. 
Sobuniewski, S. Augusiewicz)
18.00 wspólne ognisko w obozie hetmana Gosiewskiego 
(udział na podstawie wcześniejszej rejestracji uczestnictwa w Starostwie 
Powiatowym w Suwałkach, tel. 87 565 92 72)

SUPRAŚL
Muzeum Ikon w Supraślu 
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Klasztorna 1 
10 - 11, 17 - 18 września 2016 r., godz. 13.00
„Przestrzeń świątyni w przestrzeni muzealnej” 
– specjalne spotkania na ekspozycji 
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja uczestnictwa pod nr tel. 509 336 829)

TYKOCIN
Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast we współpracy 
z właścicielami tykocińskich domów – zabytków architektury drewnianej
17 września 2016 r.
„Kościół, pomnik i dom. Miejsce architektury drewnianej w koncepcji 
urbanistycznej Nowego Rynku zrealizowanej przez Jana Klemensa 
Branickiego”
godz. 10.30
Wycieczka z przewodnikiem po Placu Czarnieckiego 
godz. 11.00
Spotkanie w zabytkowym domu przy Placu Czarnieckiego 10 wzniesionym 
przez tykocińskiego murarza Maksymiliana Kizlinga w końcu XIX w. 
godz. 11.40 - 13.30
Wycieczka po Tykocinie Szlakiem Architektury Drewnianej

WASILKÓW
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Nadawki 21 C
18 września 2016 r.
Festyn Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza
godz. 11.00 - 17.00
Inauguracja EDD 2016 w województwie podlaskim
Inscenizacje teatralne obrzędów ludowych w wykonaniu zespołów: 
Knyszynianki, Pogodna Jesień i Tęcza
godz. 13.00 - 15.00
Występ zespołów folklorystycznych: Narwianie, Skowronki
godz. 16.00 - 17.00
Koncert Janusza Laskowskiego
A ponadto: warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej, pokaz wypieku sękacza 
i wyrobu kartaczy (ODR Szepietowo), gawędy Ryszarda Dolińskiego na temat 
bimbrownictwa na ekspozycji Leśna bimbrownia, kiermasz rękodzieła 
ludowego, podlaskich wyrobów kulinarnych, warsztaty ludowego rękodzieła: 
plecionkarstwo i garncarstwo.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Więcej na stronie www.wrotapodlasia.pl

Regionalny Koordynator EDD
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


