
Podlaskim szlakiem

Tykocin, Białystok, Białowieża
3 dni

Zakwaterowanie
Będziemy mieszkali w komfortowym Ośrodku położonym w Puszczy Knyszyńskiej na rozległym terenie z boiskami do
piłki ręcznej, nożnej i siatkowej, wiatą. 

Zakwaterowanie w pokojach 2-4 os. z łazienkami i pełnym wyposażeniem (telefon, bezprzewodowy Wi-fi...). 

Wyżywienie
Pobyt zaczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem + suchy prowiant + dodatkowy obiad. W trakcie pobytu pełne
wyżywienie.

Transport
Transport autokarem w obie strony + autokar na miejscu do dyspozycji grupy.
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Program

1 dzień 

zbiórka przed szkołą, wyjazd grupy na Podlasie. Dojazd do Tykocina, zwiedzenie zrekonstruowanego XVI-wiecznego
Zamku Królewskiego Zygmunta Augusta, zwiedzenie z przewodnikiem + lekcja żywej historii na wybrany temat. 
Każdy ze scenariuszy osnuty jest wokół określonego tematu, który daje pretekst nie tylko do opowieści o dziejach
oręża, obyczaju i kultury I Rzeczypospolitej. Wszystkie programy wsparte są replikami historycznymi  przedmiotów,
które trafiają do ich rąk, kostiumami, jak również nowoczesnymi multimedialnymi prezentacjami i muzyką. 

Zabawy dworskie w XVI wieku: spotkanie z królową Barbarą Radziwiłłówną 
To zajęcia, podczas których historia prezentowana jest dzieciom w sposób teatralny. Podczas warsztatów prowadząca
wciela się w postać Barbary Radziwiłłówny, a historyczny kostium i aktorski sposób prowadzenia nadają spotkaniu
charakter interaktywnego spektaklu.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię związanej z tykocińskim zamkiem pary królewskiej – Zygmunta II
Augusta i Barbary Radziwiłłówny.  Następnie poznają i  biorą udział  w historycznych grach i  zabawach dworskich.
Warsztaty są przeprowadzane w dwóch wariantach, dostosowanych do dwóch różnych grup wiekowych. Różnią się
poziomem trudności i złożonością gier.

Codzienność i święto: dzieci w kulturze żydowskiej
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała edukacja ich żydowskich rówieśników w minionych wiekach,
a  także  czym  zajmowali  się  w  czasie  wolnym.  W pierwszej  części  warsztatów  dzieci  zmierzą  się  z  zagadkami
logicznymi,  będącymi  elementem  nauki  w  chederze,  oraz  wezmą  udział  w  tradycyjnych  grach  i  zabawach
świątecznych. W drugiej części warsztatów uczestnicy nauczą się tańca związanego ze świętem Chanuka.

Dzieci i podlaska wielokulturowość w epoce Renesansu
Podczas  spotkania  uczestnicy  dowiedzą  się  jak  wyglądało  życie  codzienne  dzieci,  żyjących  w  Polsce  w  epoce
Renesansu.  Poznają  pojęcie  wielokulturowości  i  dowiedzą  się,  jak  historia  wpłynęła  na  rozwój  tego  zjawiska  na
Podlasiu. Na warsztatach dzieci wezmą udział w zabawach pochodzących z polskich i tatarskich kręgów kulturowych,
nauczą się też tańca związanego z tradycją żydowską. 

Ogniem i mieczem, czyli wojna po staropolsku
Przenosimy się w czasy I Rzeczypospolitej i jednej z najburzliwszych wojen polskiej historii - Potopu Szwedzkiego.
Losy słynnego Kmicica splecione są z Zamkiem w Tykocinie. Uczestnicy na własnej skórze poznają życie codzienne i
wojenne żołnierzy i oficerów załogi zamku tykocińskiego pomiędzy XVI a XVIII wiekiem. Nauczymy się musztry i
sztuki władania szablą. Wszystko jest oczywiście ilustrowane artefaktami i wiernymi replikami sprzętu używanego w
tamtych czasach.

Półksiężyc i gwiazda, czyli spotkanie z prawdziwymi Tatarami
Podlasie  słynie  ze  swej  wielokulturowości,  wśród  której  szczególne  miejsce  zajmują  Tatarzy  -  zostali  osadzeni
niedaleko  Zamku  jeszcze  w  XV w.  Animatorzy  -  wśród  nich  przedstawiciele  rodu  tatarskiego  -   przedstawiają
oryginalne tatarskie stroje oraz uzbrojenie. Pokażą też, jak wielkie były wpływy wschodu na polską kulturę i sztukę
wojenną. Takie spotkanie oczywiście nie może się obejść bez fechtunku szablami i strzelania z łuku.

Po  lekcji  muzealnej,  będzie  na  nas  czekał  regionalny  poczęstunek,  a  mianowicie  skosztujemy tzw.  bialystokera
kuchen, czyli świeżą bułeczkę z farszem cebulowym, wypiekaną w restauracji zamkowej wedle dawnych receptur:).

Zwiedzimy też w pigułce Tykocin, czyli perłę polskiego baroku: spacer na rynek, pomnik Stefana Czarneckiego.
Dojazd do  Białegostoku, zwiedzenie miasta wielu kultur: Pałac i ogrody Branickich, czyli Podlaski Wersal, Rynek
Kościuszki.

Dojazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy lub rozgrywki sportowe
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śniadanie, wyjazd do  Białostockiego Muzeum Wsi  - zwiedzenie skansenu z przewodnikiem + lekcja muzealna na
wybrany temat. 

-  Sokolnictwo,  czyli  sztuka  układania  ptaków  drapieżnych, W ramach  zajęć  uczestnicy  zapoznają  się  ze  sztuką
układania ptaków drapieżnych i łowów z nimi. Obecnie sokolnicy biorą udział w programach restytucji zagrożonych i
ginących gatunków ptaków. Zajmują się popularyzacją wiedzy na temat ich roli w ekosystemie i zagrożeń jakie stanowi
dla nich człowiek i rozwój cywilizacji. W skansenie codziennie w godzinach pracy Muzeum, macie Państwo możliwość
obserwacji  ptaków  drapieżnych:  sokołów,  rarogów,  jastrzębia,  myszołowców,  orła  oraz  sów.  Ponadto  oferujemy
prelekcje i pokazy, będące okazją do zdobycia wiedzy, jakiej nie dostarcza wizyta w zoo, czy obserwacja ptaków w
terenie. Prelekcja: polega na prezentacji ptaków na rękawicy i na siedziskach, jest połączona z opowieścią o biologii,
zwyczajach i roli w przyrodzie ptaków, a także o sokolnictwie w Polsce i na świecie. Możliwa jest wówczas sesja
zdjęciowa  z wybranymi ptakami.Pokaz: odbywa się na otwartej przestrzeni w skansenie, jest połączona z prelekcją i
prezentacją elementów treningu sokolniczego m.in.: swobodne loty do rękawicy, wabidła.

-  Kto ma pszczoły,  ten ma miód. Lekcja ma na celu przybliżenie dzieciom i  młodzieży dawnego bartnictwa oraz
współczesnego pszczelarstwa. Uczestnicy zajęć dowiadują się, jak dawniej i współcześnie ludzie hodowali pszczoły,
poznają  narzędzia  pszczelarskie,  poznają  metody  jak  podbierano  miód,  wosk  czy  pyłek.  Zajęcia  zakończone  są
wykonaniem ze stopionego wosku tradycyjnych lanych świec oraz współczesnych wzorów figurek.

-  Bez mydła i proszku. Zajęcia dotyczą higieny w dawnym gospodarstwie wiejskim. Uczestnicy poznają najprostsze
metody prania  przy użyciu  kijanki,  pranie  w balii  na  tarze,  pranie  w  pralkach  ręcznych  i  w  pralce  „Frani”  oraz
wyżymanie tkanin. Ponadto poznają żelazko na węgiel i z duszą, a także prasowanie za pomocą maglownicy i magla.

-  Nie święci garnki lepią.  Celem zajęć jest poznanie tajników pracy garncarza. Uczestnicy w oparciu o wystawę „O
pożytkach z gliny płynących”, będą mieli okazję wysłuchać krótkiej historii garncarstwa, dowiedzieć się jak pozyskuję
się  glinę  i  przygotowuje  ją  do  pracy.  Pokażemy  jak  toczy  się  naczynia  gliniane  na  kole  garncarskim,  czyli
podstawowym narzędziu pracy garncarza. Jeśli chcesz dowiedzieć się co to jest ceramika siwa, jak kiedyś wyglądało
koło garncarskie, jakich narzędzi używa garncarz oraz co można wykonać z gliny, to ta lekcja jest dla Ciebie!
Z myślą o uczestnikach przygotowaliśmy dwa tematy do wyboru: 1. Koło garncarskie i naczynia toczone – lekcja jest
prowadzona z wykorzystaniem koła garncarskiego. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w toczeniu naczyń
pod okiem garncarza oraz poznać wyposażenie pracowni garncarskiej. 2. Naczynia lepione ręcznie– w trakcie lekcji,
skupimy się na dawnych technikach lepienia ręcznego wykonując naczynia przez wyklejanie form, czy tworząc je z
glinianych wałków.

-  W dawnej  szkole.  Podczas  zajęć  uczestnicy  przeniosą  się  do  szkoły  z  lat  50-60-tych  XX  w.,  kiedy  to  lekcje
rozpoczynał dźwięk ręcznego dzwonka. Na ekspozycji „Świat wiejskiego dziecka”, uczniowie poznają dawne przybory
szkolne takie jak: tabliczka z rysikiem, pióro gęsie, stalówka, kałamarz czy liczydła. Zapoznają się z metodą kaligrafii
oraz spróbują pisania gęsim piórem lub stalówką. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w
zajęciach.

Obiad. 

Wycieczka na skraj Narwiańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego, lekcja ekologiczna w
terenie  na  wybrany temat::  Drzewa w lesie  i  w parku –  zajęcia  rozpoznawania  drzew w parku  przydworskim w
Kurowie, „Nad Narwią” – zajęcia terenowe dotyczące prowadzenia obserwacji, właściwości fizycznych i chemicznych
wody, „Co mamy pod stopami” – poznawanie gleby wszystkimi zmysłami, organizmy żyjące pod naszymi stopami,
„Motyle i ważki Narwiańskiego Parku” – przegląd najważniejszych grup – motyli, ważek bezkręgowców wodnych,
obserwacja pozyskanych gatunków, „Skrzydlate skarby” – wprowadzenie do obserwacji ornitologicznych, gdzie i jak
obserwować, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków występującymi w Kurowie i okolicy.
Powrót do hotelu. Kolacja. Rozgrywki sportowe.
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śniadanie + suchy prowiant,  wykwaterowanie,  wyjazd do Białowieży,  wejście do Rezerwatu Pokazowego Żubrów,
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego z przewodnikiem, przejście trasy turystycznej w Białowieskim Parku Narodowym, 
Obiad.Wyjazd grupy do Warszawy, powrót w godzinach wieczornych 
 

Cena  zawiera: zakwaterowanie  (2  noclegi),  pełne  wyżywienie  +  dodatkowy  obiad  w  dniu  wyjazdu,  realizację
programu, w tym wejścia do atrakcji zawartych w programie, usługi przewodnickie 2 dnia wycieczki, ubezpieczenie
NNW, pobyt 1/15 opiekunów gratis, opiekę pilota/przedstawiciela biura podczas realizacji programu, podatek VAT.

Dodatkowe informacje

– Oferta  jest  przykładowa  i  istnieje  możliwość  jej  modyfikacji,  wtedy  cena  odpowiednio  ulega
zmianie. Istnieje możliwość włączenia do programu innych atrakcji, za dodatkową opłatą.

– Kolejność zajęć może ulec zmianie, w zależności od warunków atmosferycznych, jak i czynników
niezależnych od Organizatora.

– Cena  nie  zawiera  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji.  Ubezpieczenie  jest  ważne  przy
udokumentowanej  chorobie  lub  innego  zajścia  nagłego  wchodzącego  w  zakres  ubezpieczenia.
Ubezpieczenie  to  może  być  wykupione  u  Organizatora  jako  agenta  lub  w  innym  TU.  Istnieje
możlwiość wykupienia  bezpośrednio w Biurze SALUT,  do 5 dni  od podpisania umowy,  wraz z
wpłatą  zaliczki  za  zieloną  szkołę  i  dopłatą  za  ubezpieczenie  z  podaniem    imiennej  listy
uczestnika/ów wraz z datą urodzenia.
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