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BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY/CENTRUM 
IM. LUDWIKA ZAMENHOFA,   ul. Warszawska 19,
www.centrumzamenhofa.pl
  14.00 – 17.00   – „Śladami Zamenhofa”. Gra Miejska – Poznaj 
Białystok 2017 (gra terenowa z nagrodami);

  17.30 – 24.00  – Wystawy: „Białystok młodego Zamenhofa” 
(g. 18.00, 19.00, 20.00 – oprowadzanie z  przewodnikiem), 
„Aleksiada” (g. 18.20, 19.20, 20.20 – oprowadzanie z prze-
wodnikiem), „Esperanto w filatelistyce” (g. 18.35, 19.35, 20.35 
– oprowadzanie z  przewodnikiem), „Doktor Esperanto”
(g. 17.30 – wernisaż wystawy), „Nie od razu pomnik zbu-
dowano…”, „Bo sztuka jest w nas”;

   Białostocka Wieża Babel – strefa edukacyjna z klockami 
LEGO;

   Wyślij kartkę! – samoobsługowe stanowisko 
plastyczne;

   Przypinka od Ludwika – stanowisko do projekto-
wania i wykonywania przypinek;

   Mediateka CLZ; Sala Gier i Zabaw

BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK,   
ul. K. Kalinowskiego 1, 
www.btl.bialystok.pl
  20.00 – 22.00   – Zwiedzanie Piwnicy 
Lalek

OPERA I FILHARMONIA PODLASKA – EUROPEJSKIE 
CENTRUM SZTUKI,   ul. Odeska 1, 
www.oifp.eu
  14.00 – 24.00   – Otwarcie dachu Opery;
  17.30 – 19.00   – Spacer po ulicy Kijowskiej z historykiem Wie-
sławem Wróblem;

  18.00 – 24.00   – „Na wschód od Paryża i Warszawy był mod-
ny Białystok” – wystawa (g. 20.00 oprowadzanie z przewod-
nikiem);

  18.00 – 24.00   – „FSO Tomasz Sikora” – wystawa (g. 21.00 
oprowadzanie z przewodnikiem);

  19.00 – 20.00   – „Powróćmy jak za dawnych lat”. Literaci 
międzywojnia – spotkanie z literaturoznawcami Uniwersyte-
tu w Białymstoku;

  22.30 – 24.00   – Kulisy Dużej Sceny Opery – zwiedzanie

GALERIA ARSENAŁ,   ul. A. Mickiewicza 2, 
www.galeria-arsenal.pl
  18.00 – 24.00   – Wystawy: „Grundlagen” Anny Panek oraz 
„Niewidzialna Ściana” Magdaleny Łazarczyk i  Zuzy Goliń-
skiej;

Galeria Arsenał – elektrownia,   ul. Elektryczna 13 
(wejście od ul. Świętojańskiej)
  18.00   – „Gniazdo. O tym, jak użyć rzeczy w sposób nieod-
powiedni i potem ich jeszcze nie zmarnować” – czytanie 
performatywne sztuki Bogny Burskiej

GALERIA IM. SLEŃDZIŃSKICH,   ul. L. Waryńskiego 
24A, 
www.galeriaslendzinskich.pl
  19.00 – 24.00   – „Litobranie” – w  związku z  Rokiem Julit-
ty Sleńdzińskiej: wystawy „Sztuka w genach. Sleńdzińscy” 
oraz „Puls sztuki. Julitta”; quiz dźwiękowy; gra planszowa; 
loteria książkowa; „Żywe obrazy” – atelier fotograficzne; 
„Wytuszowani” – warsztaty plastyczne;

Galeria im. Sleńdzińskich,   ul. Wiktorii 5
  18.00 – 24.00   – „W białostockich ogrodach” – wystawa fo-
tograficzna zdjęć Bolesława Augustisa;

  20.00   – Koncert zespołu „Lumbago”;

Galeria im. Sleńdzińskich – salon wystawowy,
 ul. Legionowa 2
  20.00 – 22.00   – „Spis z natury” – warsztaty plastyczne dla 
dorosłych

GALERIA MARCHAND,   ul. J. Kilińskiego 12
  17.00 – 22.00   – Wystawa „Wiosna”

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU, Centrum 
Edukacyjno-Wystawiennicze,   ul. Sienkiewicza 26, 
www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru
  18.00 – 19.00   – „Polskie ślady na Syberii” – warsztaty dla 
rodzin z dziećmi;

  19.00 – 23.00   – Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy po-
święconej Polakom w Kazachstanie i deportacjom;

  Przejście podziemne – skrzyżowanie ul. H. Sienkiewicza 
i Al. Piłsudskiego:
  19.00 – 23.00   – Prezentacja projektów budynku oraz ekspo-
zycji stałej Muzeum Pamięci Sybiru na Węglówce (projekcja 
filmu, prezentacja multimedialna); ekspozycja planszowa; 
stoisko informacyjne;

  20.00 – 21.00   – Pokaz rękodzielnictwa

MUZEUM WOJSKA,   ul. J. Kilińskiego 7, 
www.mwb.com.pl
  16.30 – 17.30   – „Rycerzem być” – warsztaty dla dzieci;
  18.00 – 23.00   – Prezentacja sprzętu wojskowego (przed sie-
dzibą Muzeum);

  18.00 – 23.30   – Zwiedzanie wystaw; kiermasz wydawnictw

MUZEUM PODLASKIE,   Ratusz, Rynek Kościuszki 10,

MUZEUM HISTORYCZNE,   ul. Warszawska 37,

MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO,   
ul. Świętojańska 17,
www.muzeum.bialystok.pl
  18.00 – 24.00   – Noc Muzeów pn. „Klimaty PRL-u”.

ARCHIWUM I MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE,   
ul. Warszawska 48, 
www.archiwummuzeumbialystok.blogspot.com
  18.00 – 22.00   – Wystawa prac konserwatorskich osiemnasto-
wiecznych ornatów z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Cho-
roszczy;

  19.00   – „Prace konserwatorskie przy zespole osiemnasto-
wiecznych ornatów z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Cho-
roszczy” – referat konserwatora tkanin dr Katarzyny Zapol-
skiej

MUZEUM NA WĘGLOWEJ,   ul. Węglowa 8, 
www.motoretro.org.pl
  19.00 – 24.00   – Wystawa stała, pokaz kronik filmowych z lat 
1940–1980

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY,  

ul. J. Kilińskiego 8, 
www.woak.bialystok.pl
  18.00 – 23.00   – „BIAŁY-tak piękny-STOK” – wystawa malar-
stwa;

  18.00, 20.00, 22.00   – „Prawie akwarela” – warsztaty pla-
styczne;

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – Spodki, 
  ul. Św. Rocha 14
  18.00 – 22.00   – „Nocny piknik pod Spodkami” – warszta-
ty nowocyrkowe, robienia lampionów; zabawy folkowe; 
zwiedzanie Alkierza Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”; 
warsztaty taneczne, potańcówka (g. 21.00 – 22.00);

  18.00 – 23.00   – „Odnajdywanie” – wystawa batików;
  19.00   – „Za pozwoleniem łaskawa pani” – przedstawienie 
grupy teatralnej „Rozhulana Tanecznica”

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI TURY-
STYCZNEJ  – Brama Wielka i pawilony na dziedzińcu 
wstępnym Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1
  19.00 – 24.00   – Zwiedzanie ekspozycji w  Bramie Wielkiej 
oraz w pawilonach pałacowych; możliwość zobaczenia XVIII-
-wiecznego zegara

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,   
ul. J. Kilińskiego 1, www.umb.edu.pl
Dziedziniec Pałacu Branickich
  18.00 – 23.00   – „RADuj się swoim obliczem” – fotobudka;
  18.00 – 24.00   – Medycyna wojskowa – rekonstrukcja – „Gru-
pa Wschód” Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Pod-
laskiej oraz Kolekcjonerów Militariów;

  21.00   – International AIDS Candlelight Memorial – uroczyste 
zapalenie zniczy

Pałac Branickich, westybul dolny (sień)
  18.00 – 22.00   – „Dotknijmy Różnorodności” – akcja organi-
zacji studenckiej IFMSA Poland O. Białystok;

  18.00 – 23.00   – „Profilaktyka zachorowań na AIDS” – wy-
stawa i stoisko organizacji studenckiej IFMSA Poland O. Bia-
łystok;

  18.00 – 24.00   – Wystawy: „Corpus Hominis” Larysa Lubo-
wickiego oraz „Białystok to nie tylko Pałac” pracowników 
oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
SAFF UMB

Pałac Branickich, piwnica pod kolumnadą
  18.00 – 24.00   – Zwiedzanie piwnicy z  pałacowym system 
ogrzewania podpodłogowego z oryginalnym hypocaustum 
z XVIII/XIX wieku

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji,   
ul. J. Kilińskiego 1

 18.00 – 24.00   – Wystawy ukazujące historię chirurgii, sto-
matologii, okulistyki, ginekologii, anatomii oraz farmacji;

   „RADuj się nauką” – laboratorium Marii Skłodowskiej-
-Curie;

   „Z wizytą u stomatologa. Historia i współczesność” 
– przeglądy profilaktyczne prowadzone przez stu-
dentów PTSS Oddział w Białymstoku;

   „Projekt z  ryciny czytany. Rewaloryzacja baro-
kowego Ogrodu Branickich” – wystawa;

   „Zostań Młodym Farmaceutą” – warsztaty dla 
dzieci;

   „W świecie surowców leczniczych” – warsz-
taty mikroskopowania;

   „Magia dawnej apteki” – pokazy wyko-
nywania leków recepturowych;

   „Zostań Dentystą – spróbuj swoich 
sił w leczeniu zębów” – kącik dla dzieci;
   Pokazy efektownych doświadczeń chemicznych;
   „Muzyka ze starej taśmy” – studio radiowe SCR Radiosu-

peł;
   „Rozraduj twarz swojego dziecka” – malowanie twarzy – 

Innowacyjny Kosmetolog;
   Historia radiologii – Studenckie Koło Naukowe Radioak-

tywni

UNIWERSYTECKIE CENTRUM PRZYRODNICZE 
IM. PROFESORA ANDRZEJA MYRCHY,   
ul. Ciołkowskiego 1J,
www.centrum.uwb.edu.pl
  18.00 – 19.00, 19.15 – 20.15, 20.30 – 21.30, 21.45 – 22.45, 

23.00 – 24.00   – „Różnorodność przyrody” – zwiedzanie wy-
staw z  przewodnikiem oraz Gabinetu Ryszarda Kaczorow-
skiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie;
  18.30 – 19.00, 19.30 – 20.00, 20.30 – 21.00   – „Ptaki Pol-

ski” – multimedialne warsztaty edukacyjne;
  19.00 – 20.00   – „Nie taki pająk straszny …” – warsztaty 

laboratoryjne (obowiązują wcześniejsze zapisy, tel. 85 745 
7322)

INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH 
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU,   
Plac Uniwersytecki 1, 
www.historia.uwb.edu.pl
  20.00 – 24.00   – Zwiedzanie dawnego budynku Komitetu Wo-
jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; gra/
zabawa z udziałem zwiedzających

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ 
W BIAŁYMSTOKU,   ul. Warsztatowa 1A, 
www.ipn.gov.pl
  19.00 – 24.00   – Przegląd filmów historycznych (m.in. „Zapo-
ra”, „Inka”, „Obława”); turniej gier edukacyjnych ( „Pamięć 
39”, „Dywizjon 303”, „Znaj Znak”, „Reglamentacja”, „Kolejka”); 
układanie puzzli („IV Rozbiór Polski”); gawęda o 4. szwadro-
nie 5. Brygady Wileńskiej AK (w tym: prezentacja wyposaże-
nia oddziałów leśnych, zakładanie opatrunków w warunkach 
polowych, obsługa telefonu polowego, malowanie emble-
matów patriotycznych, możliwość przymierzenia munduru); 
zwiedzanie magazynów archiwalnych IPN z przewodnikiem; 
prezentacja zasobów archiwum cyfrowego; wykład Piotra Si-
wickiego „Piłsudczana w zbiorach Oddziałowego Archiwum 
IPN i białostoczan”, pokaz kopii elektronicznych oraz orygi-
nałów gazet „Kino” i „Światowid” z 1935 r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ROCHA,   ul. Ks. A. Abramowicza 1, 
(punkt widokowy na wieży kościoła - wejście przy za-
krystii)
  19.30 - 24.00  – Białystok Nocą widziany z wieży kościoła św. 
Rocha

KLUB MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W BIAŁYMSTOKU, 
www.kmkmbialystok.pl
  od 16.00   – „Powrót do przeszłości czyli historyczne auto-
busy na ulicach Białegostoku” – przejazd bezpłatnymi linia-
mi muzealnymi

   Linia „A” Sienkiewicza/Rzeka Biała – Meksykańska/Instytut 
Pamięci Narodowej;

   Linia „B” Węglowa/Muzeum Motoryzacji i Techniki – Uniwer-
syteckie Centrum Przyrodnicze

STOWARZYSZENIE „KOLEJOWE PODLASIE” I PKP 
POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA,   ul. Kolejowa 26A (na-
przeciw rampy Urzędu Pocztowego nr 2), 
www.ekspozycjakolejowa.pl
  17.00 – 24.00   – Wystawa eksponatów, pamiątek, makiety 
modułowej i modeli kolejowych

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ,   
ul. Leśna 7, Wasilków, 
www.skansen.bialystok.pl
  17.00, 19.00   – „Wiejskie pogaduszki” – spektakl Teatru Form 
Różnych z Zambrowa;

  18.00   – pokaz domowego sprzętu bimbrowniczego oraz po-
kazowy rozruch „Leśnej bimbrowni” (dla dorosłych);

  do 21.00   – zwiedzanie skansenu i Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej MP „Sokolarnia”


