2018/2019
to projekt edukacyjny realizowany przez instytucje kultury z inicjatywy samorządu Województwa Małopolskiego.
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu to miejsce powstałe z szacunku dla tradycji i historii regionu oraz lokalnego dziedzictwa
kulturowego. Nowosądeckie Muzeum po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w projekcie BON KULTURY.
W naszej ofercie znajdziecie Paostwo nowe propozycje przeznaczone dla grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i dorosłych.

I. Bon Kultury realizujemy w:


Gmachu Głównym ul. Jagiellooska 56 w Nowym Sączu

Temat zajęd: „Nasza Niepodległa - wczoraj i dzisiaj - odkryj historię I Pułku Strzelców Podhalaoskich”.

Zajęcia edukacyjne organizowane z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Uczestnicy zapoznają się z tematyką niepodległościową w kontekście wydarzeo związanych z przebiegiem I wojny
światowej na Sądecczyźnie, ze szczegółowym omówieniem historii I Pułku Strzelców Podhalaoskich w Nowym Sączu
i tradycji pułkowych w oparciu o eksponaty prezentowane w Gmachu Głównym w Nowym Sączu. W programie gra
historyczna z wykorzystaniem ekspozycji stałej oraz zgromadzonych eksponatów, reprintów, materiałów edukacyjnych.
Program zajęd dostosowany jest do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu.



Domu Gotyckim, ul. Lwowska 3 w Nowym Sączu

Temat zajęd:

„Niepodległa w bieli i czerwieni”. Zajęcia edukacyjne organizowane z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości.


Uczestnicy zapoznają się ze zgromadzonymi w archiwum Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pamiątkami
historycznymi nawiązującymi do zagadnieo z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu od kooca XIX w. do
połowy XX w., pamiątkami wojennymi oraz zbiorem kart przedstawiających wizerunek „godła Polski”, które były
symbolami odzyskania niepodległości. Ponadto zaprezentowane zostaną sylwetki tzw. Ojców Niepodległości oraz
dowódców formacji wojskowych tego okresu. W programie zajęcia plastyczne w trakcie których uczestnicy wykonają
własnoręcznie „godła” wzorowane na prezentowanych eksponatach, butonach, pamiątkach lub reprintach
archiwalnych. Uczestnik w trakcie zajęd dokona wyboru techniki, w jakiej wykona własną pamiątkę. Samodzielnie
wykonana pamiątka staje się własnością uczestnika.
Program zajęd dostosowany jest do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu.



Muzeum Pienioskim im. J. Szalaya, ul. Łemkowska 37 w Szlachtowej

Temat zajęd:

 „Na szkle malowany Orzeł Biały – Niepodległy” – warsztaty regionalnego malarstwa na
szkle z uwzględnieniem Godła Polski po 1918 roku”. Zajęcia edukacyjne organizowane z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości.
Uczestnicy zapoznają się z tradycyjnymi motywami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.,
które można zobaczyd na dawnych obrazach; poruszony zostanie temat patriotyzmu wśród górali pienioskich. Pokazane
zostaną różne eksponaty etnograficzne i historyczne, które nawiązują do symboli narodowych np.: płaskorzeźby, obrazy
wykonane różnymi technikami (min. wykładane słomką), haftowane makatki z motywem orła lub flagi. Uczestnicy będą
malowali na szkle symbole związane z niepodległością (np. godła) lub obraz przedstawiający własne wyobrażenie
kojarzące się z pojęciem wolności (niepodległości), patriotyzmu.
Program zajęd dostosowany jest do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu.

II. Informacje o terminach, czasie trwania zajęd oraz odpłatności, kontakt:
 okres realizacji zajęd: wrzesieo 2018 - sierpieo 2019;
 terminy ustalane są indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (10 dni przed planowanymi
zajęciami);
 adresaci: grupy zorganizowane od 15 do 20 osób; dzieci i młodzież szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, osoby dorosłe, grupy osób z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu;
 czas trwania zajęd: 2 godz.
 opłata za zajęcia:
 „Nasza Niepodległa - wczoraj i dzisiaj - odkryj historię I Pułku Strzelców Podhalaoskich” – 5,50 zł.
od osoby;
 „Niepodległa w bieli i czerwieni” – 5,50 zł. od osoby;
 „Na szkle malowany Orzeł Biały – Niepodległy” – 5,50 zł. od osoby.
 zgłoszenia przyjmują i wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
 Daniel Lachor, tel. 18 444 35 70, 18 443 77 08 wewn. 123, 124 (poniedziałek - piątek, godz. 8 - 15),
e-mail: d.lachor@muzeum.sacz.pl; edukacja@muzeum.sacz.pl (zajęcia w Nowym Sączu);
 Marta Słowik, tel. 18 262 22 58 (wtorek - niedziela, godz. 10 - 15)
e-mail: muzeum_szczawnica@muzeum.sacz.pl (zajęcia w Szlachtowej).

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym BON KULTURY 2018/2019
Koordynator projektu: Anna Wideł
Strona projektu: www.bonkultury.pl

