
 

 
IV edycja, 11 – 18 października 2015 r. 

 

 

Już po raz czwarty organizujemy TYDZIEŃ DZIECKA W BIAŁYMSTOKU, przypominając tym 

przedwojenną białostocką tradycję. Zapraszamy grupy szkolne i dzieci z rodzicami do 

wzięcia udziału w bogatym programie kulturalnym przygotowanym przez instytucje 

uczestniczące w projekcie.  

 

ZAPRASZAJĄ: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 

Białostocki Ośrodek Kultury 

Białostocki Teatr Lalek 

Centrum im. Ludwika Zamenhofa 

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku 

Książnica Podlaska 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Muzeum Wojska w Białymstoku 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 

 
 

Niedziela, 11 października 2015 r. 
 

 

Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37  www.muzeum.bialystok.pl  
 

 

„ŚWIAT ZMYSŁÓW”  - zapraszamy dzieci wraz z opiekunami oraz młodzież na 

zwiedzanie interaktywnej wystawy. Wejście na wystawę odbywać się 

będzie o godz. 10:00, 11:30, 13:00 i 15:30. Liczba uczestników w grupie - do 

25 osób. Czas trwania: ok. 45 min. Prosimy o wcześniejszą rezerwację: tel. 85 

7482119, kom. 517 484 349. Wstęp wolny! 

 
 

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1  www.btl.bialystok.pl 
 

 

godz. 11:00 – „CUDOWNA LAMPA ALADYNA” – spektakl familijny 

12:30-15:00 – zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie Piwnicy Lalek  

godz. 12:30 – „KWIAT PAPROCI” – bajkę Marty Guśniowskiej przeczytają 

aktorzy Białostockiego Teatru Lalek – wstęp wolny 

godz. 13:00 – „SZPAK FRYDERYK” – spektakl dla najmłodszych 

Wszystkie bilety na spektakle w tym dniu w promocyjnej cenie 16 zł, wcześniejsza 

rezerwacja miejsc tel. 85 742 50 33 w. 112, 115, organizacja@btl.bialystok.pl   

 
 

Poniedziałek, 12 października 2015 r.  
 

 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17  www.muzeum.bialystok.pl 
 

 

RZEŹBIARSKIE ATELIER, godz. 9.00, 11.00, 13.00 

W czasie zajęć interaktywnych dzieci odwiedzą pracownię Alfonsa 

Karnego, poznając narzędzia, materiały oraz techniki tworzenia rzeźb. 

Spotkanie zakończone będzie pracą w glinie. 

Spotkanie skierowane do grup przedszkolnych i uczniów szkół 

podstawowych. 

Czas trwania: 60 min. Wstęp wolny! 

Zapisy pod numerem telefonu 509 336 862  

lub mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl 

 
 

Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16  www.ksiaznicapodlaska.pl 
 

 

Zapraszamy najmłodszych czytelników do wzięcia udziału w zajęciach 

organizowanych w placówkach Książnicy. Na wszystkie spotkania 

wstęp wolny. Grupy zainteresowane uczestnictwem prosimy o 

telefoniczne uzgadnianie obecności. 

 

FILIA NR 1, ul. Dobra 12, tel. 85 74-14-513 

godz. 900 czytanie bajki „Bajka nie tylko dla blondynek" - spotkanie z p. Katarzyną 

Janowicz-Timofiejew – autorką książek dla dzieci i założycielką wydawnictwa 

„Niebieska Mrówka”, współautorką książek logopedycznych, która przeczyta naszym 

najmłodszym czytelnikom swoją bajkę.  

Spotkanie adresowane jest do  kl.I-II (przewidziana liczba uczestników 30 osób) 

godz. 1030  - „Korale pani jesieni” Elżbiety Ostrowskiej - czyta sierż. sztab. p. Urszula 

Ostapczuk. Spotkanie adresowane jest do grupy przedszkolaków 

 

FILIA NR 2, ul. Kozłowa 4, tel. 85 65-14-426 

godz. 9:00 - turniej literacki pt WĘDRÓWKA DO KRAINY BAŚNI skierowany do 

przedszkolnych grup pięciolatków. W programie: zagadki, krzyżówki, loteryjki literackie, 

zadania aktorskie i zręcznościowe tj. łowienie złotej rybki, skok przez zaczarowany 

strumień, szukanie bajkowego skarbu. Na zakończenie podsumowanie i rozdzielenie 

nagród. 
 

FILIA NR 3, ul Ciepła 15, tel. 85 67-61-450 

godz. 9:00 - "CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE" - zajęcia edukacyjne dla 5-latków z PS 42 

promujące czytelnictwo wśród dzieci  
 

FILIA NR 4,  ul. Strażacka 25, tel. 85 74-27-287 

godz. 10:00 - turniej uśmiechu - spotkanie z przedszkolakami (zabawy ruchowe, 

malowanki, konkursy, loteria). Impreza przeznaczona jest dla grup zorganizowanych, 

maksymalnie do 25 osób.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.bialystok.pl/
http://www.muzeum.bialystok.pl/
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/


FILIA NR 5, ul. Pułaskiego 96, tel. 85 74-80-124 

godz. 9:30 - Małe podróże - podróż do Rzymu przy lekturze książki „Ciocia Jadzia w 

Rzymie” Elizy Piotrowskiej. Wspólna zabawa polegająca na zatapianiu papierowych 

łódek połączona z nauką słówek włoskich. Zajęcia mają na celu umożliwienie dzieciom 

samodzielnego odkrywania różnych ciekawych miejsc na świecie. 

Zajęcia skierowane do grup dzieci w wieku 5-6 lat dla grup z PS nr 64 w Białymstoku pod 

nazwą Akademia Jasia i Małgosi.  

godz. 12:30 Muzyczne opowieści – wyprawa w krainę dźwięków wraz ze Świnką Peppą 

przy lekturze książki „Przygody Peppy z dźwiękami” Neville Astley. Wspólna zabawa 

polegająca na wyszukiwaniu przez przedszkolaków obrazków umieszczonych pod 

tekstem, wyszukiwaniu ich w panelu bocznym i uruchamianiu. 

Zajęcia skierowane do grupy dzieci w wieku 3-4 lat z PS nr 64 w Białymstoku pod nazwą 

Akademia Jasia i Małgosi. 
 

FILIA NR 6, ul. Piastowska 11 A, tel. 85 73-22-266 

godz. 10.00 spotkanie Klubu Młodego Szachisty. Zapoznanie dzieci z zasadami gry w 

szafy, budową szachownicy, wartością figur, zasadami poruszania się figur po 

szachownicy,  zachęcenie do gry w szachy i próba gry w parach. Zapoznanie dzieci z 

książką pt. „Królestwo Szachów” Natalii Szepiłowej 

Spotkanie dla dzieci z grupy zorganizowanej w przedziale wiekowym 7 – 9 lat (świetlica 

szkolna). 
 

FILIA NR 7, ul. Zielonogórska 2, tel. 85 66-17-442 

godz. 12:00 Spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Janowicz – Timofiejew – autorką 

książek dla dzieci: „Jak babcia Ada czytała wiersze”, „Gwiazdka Antosia” ,„Opowieści 

Gawrona”, „Albertynka”, „Azorek”, „Bajka nie tylko dla blondynek”. Dzieci będą miały 

okazję  posłuchać  historyjek czytanych przez pisarkę oraz zadawać pytania związane z 

jej życiem oraz z jej książkami wydawanymi przez wydawnictwo Niebieska Mrówka, 

które oferuje książki z zakresu terapii logopedycznej. 

Oferta skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy 

dzieci indywidualnie i w zorganizowanych grupach. Zainteresowanych prosimy o 

wcześniejszy kontakt z Panią Elżbieta Tomaszuk  tel. 85 66-17-442. 
 

FILIA NR 8, ul.Witosa 34, tel. 85 66-16-205 

„AKADEMIA HUMORU” 

w godz. 9.15-9.45 - spotkanie skierowane do przedszkolaków 3- latków z Przedszkola 

Samorządowego Nr 39 w Białymstoku. 

w godz. 10.00-10.40 NA WESOŁO O RZECZACH POWAŻNYCH! Prawa Dziecka w 

interpretacji Grzegorza Kasdepke, Joanny Olech  i innych autorów - spotkanie 

skierowane do 5- latków z PS Nr 39 Białymstoku 

w godz. 11.00-12.00 ZABAWNY ŚWIAT POEZJI DZIECIĘCEJ - Spotkanie autorskie z 

Apoloniuszem Ciołkiewiczem: poetą, członkiem Partii Dobrego Humoru, autorem 

wierszowanych tekstów szaradziarskich a także fraszek i aforyzmów. Z jego twórczością 

skierowaną do dzieci możemy zapoznać się w zbiorze pt. „Podlascy twórcy dzieciom: 

wybór wierszy” – spotkanie skierowane do uczniów klas III SP Nr 43 w Białymstoku. 

Wszystkie imprezy mają charakter zamknięty. 
 

FILIA NR 9, ul. Gajowa 73, tel. 85- 65 32 43 

„POZNAJ BAŚNIE BLISKIEGO WSCHODU – ABRAKADABRA  CZYLI ZABAWA W MAGA.” 

Impreza przeznaczona dla grup zorganizowanych. Koordynator – Izolda Hukałowicz 

godz. 9:15 – spotkani dla młodszej grupy przedszkolnej (ok. 20 osób) 

lektura fragmentów książki Wojciecha Widłaka ,,Syrop maga Abrakadabry”, pokaz 

fotografii elementów kultury Bliskiego Wschodu, przygotowanie magicznego literowego 

syropu (układanie z sylab zaklęć i nadanie im nowego znaczenia) 

godz. 10:15 – spotkani dla starszej grupy przedszkolnej (ok. 20 osób) 

lektura fragm. książki ,, Baśnie tysiąca i jednej nocy” 
 

FILIA NR 10, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 74-50-740 

godz. 13.30 odbędą się zajęcia czytelniczo - terapeutyczne pt. "Bajki czytajki". Impreza 

zamknięta dla dzieci hospitalizowanych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym.  
 

FILIA NR 11, ul. Żurawia 12, tel. 85 74-34-223 (impreza będzie zrealizowana z biblioteką 

szkolną ZSO nr 8). 

oferta skierowana do grup zorganizowanych 

godz. 8:50 - przedstawienie dla uczniów klas I-VI pt: „Pinokio czyli historia przemiany 

młodego człowieka”. 

Ponadto do uzgodnienia z opiekunami grup: 

- wystawa książek dla dzieci 

- czytanie dla uczniów klas I-VI (czytać będą pracownicy filii i biblioteki szkolnej) 

- konkurs plastyczny 
 

FILIA NR 12, ul. Dojlidy Górne 48, tel. 85 74-19-144 

godz.13:00 i 13:30 Spotkania są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a w 

szczególności obu klas "0" SP 52. 

Na podstawie wierszy z książki Czesława Janczarskiego "Gdzie mieszka bajeczka?" 

zostanie przeprowadzona rozmowa na temat książek dla dzieci w bibliotece. 

Następnie w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej zostanie przedstawiona inscenizacja 

połączona z zabawą ruchową do wierszy Juliana Tuwima "Rzepka", "Lokomotywa" i in. 
 

FILIA NR 13, ul. Broniewskiego 4, tel. 85 65-13-298 

godz. 9:00 – spotkanie dla zorganizowanej grupy przedszkolnej, na które złożą się: 

wspólne czytanie bajek; zabawa "Calineczka i przyjaciele"; zabawy plastyczne; konkurs 

"Zgadnij z jakiej jestem bajki?". 
 

FILIA NR 15, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14B, tel. 85 74 25 933, kontakt: Iwona Czyżewska. 

w godz. 9:30 – 11:00 „MÓJ KSIĄŻKOWY PRZYJACIEL” - spotkanie dla dziećmi w PS Nr 25 w 

Białymstoku, na które złożą się: lektura książek, rozwiązywanie zagadek, aktywizowanie 

dzieci poprzez wypowiedzi i prezentowanie scenek. Podsumowaniem będzie 

wykonanie prac plastycznych na powyższy temat. Prace plastyczne zaprezentowane 

zostaną na wystawie w siedzibie Biblioteki. 
 

FILIA NR 17, ul. Dziesięciny 41 B, tel. 85 65-41-424 



godz. 9:15 DAWNIEJ I DZIŚ CZYLI JAK ŻYŁY DZIECI PRZED STU LATY, A JAK ŻYJĄ DZISIAJ – 

wspólne czytanie i zabawa w zgadywanki w oparciu o książkę Christy Holtei pod tym 

samym tytułem. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5- 6 letnich z grupy zorganizowanej 

z PS Nr 56 w Białymstoku. 

 
 

Wtorek, 13 października 2015 r. 
 

 

Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7  www.mwb.com.pl 
 

 

godz. 9.30-15.30 zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych: 

HISTORIA NIEUSTRASZONEGO RYCERZA 

Uczestnicy zajęć wysłuchają historii o walecznych rycerzach, a także 

stworzą własne opowieści w oparciu o muzealne eksponaty.  
MALI ZWIADOWCY 

Dzieci poznają różne rodzaje wojsk, dowiedzą się jakie zadania ma 

artyleria, a jakie piechota. W starej wojskowej skrzyni znajdą żołnierski 

ekwipunek. 

Wstęp wolny! Wiek uczestników: 5 -11 lat, liczba uczestników: maks. 30 os., zapisy: 

tmisarko@mwb.com.pl, tel. 85 741 64 49. 

 
 

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1 

www.oifp.eu 
 

 

Spotkania odbywać się będą w dolnym foyer OiFP 

godz. 10:00 – 12:15 - spotkanie z postaciami z bajek J. Brzechwy 

„JAŚ I MAŁGOSIA”, M. Urbanka „BRZYDKI KACZOREK” oraz F. Apke 

„ADONIS MA GOŚCIA”. 

W trakcie spotkania dzieci będą miały możliwość: zbierania autografów, 

przeprowadzenia wywiadu z aktorami, obejrzenia wystawy kostiumów, zrobienia 

zdjęcia z postacią, narysowania portretu postaci (kącik do rysowania „Namaluj 

portret”), posłuchania bajki czytanej przez aktora, śpiewania piosenek wspólnie z 

aktorami 
 

godz. 12.15 - 13.00 - koncert  „CZRODZIEJSKI ŚWIAT MUZYKI BAJKOWEJ” w wykonaniu 

muzyków i aktorów OiFP. 
 

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przyjścia. Ilość miejsc jest 

ograniczona. 

Kontakt: Iwona Matosek | 85 30 67 505 lub 502 862 789 | iwona.matosek@oifp.eu 

 
 

Środa, 14 października 2015 r. 
 

 

Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5 www.bok.bialystok.pl 
 

 

godz. 18:00 spektakl „DLA MNIE BOMBA!!!” - klub Fama, ul. Legionowa 5 

Spektakl dla dzieci +5 i dorosłych – dla wszystkich, którzy potrzebują 

baśni. Wstęp wolny! 
 

Widowisko teatralne inspirowane bajką napisaną przez Umberto Eco i 

ilustracjami Eugenio Carmiego. 

 

„Dla mnie bomba!!!” – to spektakl laboratorium. Główny aktor – naukowiec opowiada 

w nim historię, jak to pewnego razu w jego pracowni pojawili się dziwni goście. Bardzo 

interesowali się doświadczeniami, które robił i zadawali wiele pytań. Jak się później 

okazało wiedzę, którą w ten sposób zdobyli, wykorzystali do stworzenia bomby. Kiedy 

naukowiec się o ty dowiedział postanowił podkraść się do magazynów i przerobić 

bomby…. Czy mu się udało?  

W spektaklu użyto wielu ciekawych technik teatralnych, a  poważne tematy poruszane 

są z przymrużeniem oka, dystansem i humorem. 

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Zemło 

Scenografia: Ewa Agnieszka Zemło 

Muzyka: Jan Wyszkowski 

 
 

Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16  www.ksiaznicapodlaska.pl 
 

 

FILIA NR 3, ul Ciepła 15, tel. 85 67-61-450 

godz. 9:00 - "ŚWIAT WOKÓŁ NAS"  - warsztaty czytelnicze dla 5-latków z 

PS 8 z wykorzystaniem literatury popularno-naukowej dla dzieci  

godz. 10:15 - "Z WIZYTĄ W ZOO" - warsztaty czytelniczo-plastyczne dla 4-

latków z PS 8  
 

FILIA NR 15, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14B, tel. 85 74 25 933, kontakt: Iwona Czyżewska. 

w godz. 9:30 – 11:00 „MÓJ KSIĄŻKOWY PRZYJACIEL” - spotkanie dla dziećmi w PS Nr 12 w 

Białymstoku, na które złożą się: lektura książek, rozwiązywanie zagadek, aktywizowanie 

dzieci poprzez wypowiedzi i prezentowanie scenek. Podsumowaniem będzie 

wykonanie prac plastycznych na powyższy temat. Prace plastyczne zaprezentowane 

zostaną na wystawie w siedzibie Biblioteki. 

 
 

Czwartek, 15 października 2015 r. 
 

 

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Waryńskiego 24a 

www.galeriaslendzinskich.pl  
 

WARSZTATY GRAFICZNE 

godz. 11:00 – 12:30 - warsztaty graficzne (linoryt). Grupa 

zorganizowana klasa IV-VI i starsze (max. 25 osób). 

godz. 13:30 – 15:00 - warsztaty graficzne (linoryt). Grupa 

zorganizowana klasa IV-VI i starsze (max. 25 osób).  

 

Wstęp wolny! Miejsce akcji Galeria im. Sleńdzińskich ul. Waryńskiego 24a  

Osoby do kontaktu:  Milena Wysocka i Jowita Wiśniewska tel. 501 693 712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tmisarko@mwb.com.pl
http://www.oifp.eu/
mailto:iwona.matosek@oifp.eu
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Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz, Rynek Kościuszki 10  

www.muzeum.bialystok.pl 
 

 

godz. 9:30, 11:00, 12:30 ŚWIAT SKAMIENIAŁOŚCI  

Zapraszamy w grupach zorganizowanych uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia na wystawie „Świat 

skamieniałości”. Cała historia życia na Ziemi zapisana jest w skałach. Podczas 

zajęć wybierzemy się na wędrówkę w nieistniejący dziś świat przyrody i 

poznamy organizmy, które zamieszkiwały naszą planetę przed milionami lat.  

Obejrzymy skamieliny tajemniczych amonitów i trylobitów, szczątki drapieżnych gadów 

oraz kości dinozaurów. Uczniowie dowiedzą się czym zajmuje się paleontologia oraz do 

czego służą tzw. skamieniałości przewodnie. W części warsztatowej uczestnicy sami 

wykonają odlewy skamieniałości.  
 

Wstęp wolny! Liczba uczestników w grupie do 30 osób.  

Czas trwania: ok. 60 min.  

Informacje i zapisy: 85 740 77 41 lub 509 336 740. 

 
 

Piątek, 16 października 2015 r. 
 
 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, nowa aula Wydziału, ul. 

Świerkowa 20  www.pip.uwb.edu.pl 
 

 

 

IV KONFERENCJA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach, której proponujemy 

zajęcia z zakresu budowania świadomości historycznej dzieci i młodzieży.  

 

godz. 9:30 – 11:00 forum dyskusyjne nt. ,,Dziecko w relacji z innymi - kto 

jest ważny i znaczący?" dla dzieci ze szkół podstawowych  

godz. 12:00 – 15:30 warsztaty pt. ,,Ja w historii i moja historia we mnie" - 

zapraszamy do udziału starszych uczniów  

Liczba miejsc jest ograniczona i należy dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej 

do dnia 10 października 2015 roku. Osoba odpowiedzialna: Urszula Wróblewska, tel. 

697 081 179. 

 
 

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19 www.centrumzamenhofa.pl 
 

 

godz. 9.00, 11.00, 13.00 BIAŁOSTOCZANIE MÓWIĄ - warsztaty 

edukacyjne dla grup zorganizowanych z gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (maks. 25 osób) 

Wstęp wolny! Czas trwania: 90 min. 

rejestracja i więcej informacji: 85 67 67 367 
 

Mediateka CLZ to największe w regionie archiwum historii mówionej. Na podstawie 

zebranych tu relacji Świadków Historii przygotowane zostały warsztaty, które pozwalają 

uczniom poznawać Wielką Historię z perspektywy indywidualnych doświadczeń 

białostoczan. Relacje świadków historii to wyjątkowe źródło wiedzy; wzruszające 

wspomnienia dotyczą dzieciństwa, lat wojennych i okupacji, przeplatane są 

anegdotami oraz opisami wielokulturowego miasta. Do wyboru są dwa tematy: 

LINIA CZASU - uczestnicy poznają historię Białegostoku, uzupełniając linię czasu o 

informacje uzyskane od Świadków Historii. Interaktywne warsztaty dają możliwość 

analizy źródeł fotograficznych i dźwiękowych, ale też interpretacji materiałów, 

zderzenia ich z osobistym doświadczeniem uczniów. 

SPACER PO CENTRUM BIAŁEGOSTOKU - uczestnicy „rekonstruują” centrum miasta z 

okresu międzywojennego, posługując się planem z 1937 r. Wykorzystując informacje z 

odsłuchanych nagrań, odtwarzają brakujące budynki, ważne miejsca. Porównują 

współczesne miasto i to, którego nie ma. 

 
 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. 

Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)  www.umb.edu.pl 
 

 

godz. 10.00, 12.00, 14.00 „TAJNIKI DAWNEJ MEDYCYNY” 

W programie: zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, 

ekspozycji z zakresu historii medycyny (Gabinet okulistyczny”, „Gabinet 

stomatologiczny”, „Gabinet rentgenowski”, „Szpital polowy”), 

zapoznanie z działalnością Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia kończą 

się w laboratorium edukacyjnym wykonaniem pamiątki 

stomatologicznej. 

Zapraszamy grupy zorganizowane Wstęp wolny! 

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Zapisy pod numerem tel. /85/ 

748 54 05; 748 54 67. 

 
 

Niedziela, 18 października 2015 r. 
 

 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. 

Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich) www.umb.edu.pl 
 

 

„TAJNIKI DAWNEJ MEDYCYNY” 

Zapraszamy osoby indywidualne 

godz. 11.00 (oferta dla dzieci od 3 do 5 lat wraz z opiekunem) 

godz. 13.00  (oferta dla dzieci od 6 do 12 lat wraz z opiekunem) 

W programie: zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, 

ekspozycji z zakresu historii medycyny (Gabinet okulistyczny”, 

„Gabinet stomatologiczny”, „Gabinet rentgenowski”, „Szpital 

polowy”), zapoznanie z działalnością Uniwersytetu Medycznego. 

Zajęcia kończą się w laboratorium edukacyjnym wykonaniem 

pamiątki stomatologicznej. 

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.  

Zapisy pod numerem tel. /85/ 748 54 05; 748 54 67.   Wstęp wolny! 
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