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 „Movember. Listopadowy look dla zdrowia!” 

 

 

Kiedy: listopad  

 

 

 

Movember to światowa akcja promująca badania dla 
mężczyzn. 

Mało mężczyzn bada się regularnie u lekarza 
specjalisty. 

Częste badania pomagają wykryć raka prostaty  
i raka jąder. 

Bardzo ważne jest szybkie wykrycie choroby  
i rozpoczęcie leczenia. 

Jeśli mężczyzna się nie badana, nie wie, że jest 
chory. 
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Co oznacza słowo movember? 

Nazwa powstała z połączenia 2 angielskich słów. 

Słowo november znaczy listopad. 

Słowo mo to skrót słowa moustache czyli wąsy. 

 

Co się wydarzyło? 

W listopadzie mężczyźni zapuszczają wąsy. 

Wąsy mają zachęcić do rozmowy o tym, jak ważne jest badanie swojego 
ciała oraz jak wygląda leczenie raka prostaty i raka jąder. 

Dlatego w Muzeum przez cały listopad można spotkać mężczyzn i 
manekiny żołnierzy z wąsami. 

Ich wąsy są duże i kolorowe. 
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„Koleje losu. Białystok Piłsudskiego” 

 

„Koleje losu. Białystok Piłsudskiego” to 
komiks. 

Komiks opowiada o Józefie 
Piłsudskim. 

Józef Piłsudski jest ważną osobą dla 
Białegostoku. 

Czytając komiks dowiesz się co Józef 
Piłsudski robił w Białymstoku. 

Józef Piłsudski został pierwszym 
Honorowym Obywatelem 
Białegostoku. 

 

 

Przeczytaj komiks w wersji elektronicznej. 

Posłuchaj komiksu  w formie audiodeskrypcji. 

Obejrzyj tłumaczenie komiksu na język migowy. 

 

  

http://mwb.com.pl/mwb2017/komiks-koleje-losu-bialystok-pilsudskiego/
http://mwb.com.pl/mwb2017/audiodeskrypcja-komiksu-koleje-losu-bialystok-pilsudskiego/
http://mwb.com.pl/mwb2017/tlumaczenie-na-jezyk-migowy-komiksu-koleje-losu-bialystok-pilsudskiego/
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„INKA – PAMIĘĆ – PARTRIOTYZM” 

 

Podczas projektu zrobiono komiks, wystawę i warsztaty dla młodzieży. 

 

Kim była Inka? 

Komiks "Inka" opowiada historię Danuty 
Siedzik. 

Inka to pseudonim Danuty Siedzik. 

Pseudonim to nazwa osoby. 
Pseudonimu używa się, aby imię i 
nazwisko było tajemnicą. 

Inka była sanitariuszką  

Sanitariusz opatruje rannych żołnierzy. 

Inka pomagała żołnierzom po 
zakończeniu II Wojny Światowej. 

Była wtedy nastolatką. 

Życie Inki było bardzo trudne.  

Czytając komiks poznasz jej historię. 

 
Przeczytaj komiks w wersji elektronicznej 

Podsłuchaj komiks w formie audiodeskrypcji. 

 

Projekt zrealizowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach 
Programu Patriotyzm Jutra. 

https://mwb.com.pl/mwb2017/wp-content/uploads/Inka/INKA_komiks.pdf
https://mwb.com.pl/mwb2017/wp-content/uploads/Inka/INKA_komiks.pdf
https://mwb.com.pl/mwb2017/?p=2782
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„Słowo historii. Fotoeseje”  

Podczas projektu zrobiono wystawę, film i album z fotografiami. 

 

W zbiorach muzeum jest stary album  
ze zdjęciami. 

Zdjęcia nie są podpisane. 

Nie wiadomo kim są ludzie na zdjęciach. 

Zdjęcia zrobiono sto lat temu. 

 

Historycy stwierdzili, że to zdjęcia wędrówki polskich repatriantów  
z Rosji. 

Wtedy Rosja nazywała się Związkiem Socjalistycznych Republik 
Radziecki w skrócie ZSRR. 

 

Kim są repatrianci? 

W 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość. 

Granice Polski wytyczono na nowo. 

Polska była mniejsza niż przed zaborami. 

Dlatego dużo Polaków mieszkało poza jej 
granicami. 

Władze ZSRR kazały się wyprowadzić 
Polakom. 

Osoby, które przeniesiono nazywamy 
repatriantami. 
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Co zrobiono ze zdjęciami z albumu? 

Muzeum zaprosiło pisarzy. 

Pisarze dostali 1 zdjęcie z albumu. 

Pisarze mieli wymyślić historię ludzi ze 
zdjęcia. 

Z napisanych historii i zdjęć zrobiono 
wystawę. 

 

 

Dowiedz się więcej o projekcie  

https://www.sybir.com.pl/pl/fotoeseje 

Album - link 

wystawa - link 

Coś tak - link 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
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„Dar pamięci”  

Podczas projektu zrobiono warsztaty dla młodzieży i dorosłych, 
przewodnik i wystawę. 

Warsztaty zrobiono w Hajnówce, Choroszczy, Sokółce, Knyszynie. 

Są to miejscowości na Podlasiu. 

 

Kim są sybiracy? 

Podczas projektu chciano przypomnieć historię sybiraków. 

Syberia to obszar w Rosji. 

Życie na Syberii jest bardzo trudne. 

Na Syberię wywożono osoby, które nie zgadzały się z władzami Rosji. 

Byli tam więzieni i zmuszani do ciężkiej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYBERIA 
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Co robiono podczas warsztatów? 

Na warsztatach młodzież poznała historię sybiraków. 

Wielu z sybiraków pochodziło z Podlasia. 

Młodzież poznała ich historię. 

 

 

Wystawa 

Zrobiono wystawę z historiami, wspomnieniami i zdjęciami sybiraków. 

Na zdjęciach były też przedmioty przywiezione z Syberii. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
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„Policja Państwowa”  

Podczas projektu powstała strona internetowa. 

Obejrzyj stronę internetową.  

 

Na stronie znajdziesz zdjęcia, dokumenty i  historie policjantów. 

 

Co to jest Policja Państwowa? 

Policja Państwowa powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Policjanci pilnowali porządku na terenie Polski 

Był to rok 1918. 

Policję Państwową powołał Józef Piłsudski. 

  

https://mwb.com.pl/policja/
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„Ścieżki 3Dostępu”  

Podczas projektu przygotowano scenariusze warsztatów i zwiedzania 
muzeum. 

Pracownicy muzeum chcieli stworzyć warsztaty dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Zależało im, aby nowe warsztaty były ciekawe i zrozumiałe. 

Pracownicy muzeum spotkali się z różnymi specjalistami. 

Uczyli się od nich. 

Na koniec pracownicy muzeum przygotowali warsztaty dla osób: 

• z niepełnosprawnością intelektualną, 
• z niepełnosprawnością słuchu, 
• z niepełnosprawnością wzroku. 

 

Przeczytaj informacje o projekcie.  

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

http://mwb.com.pl/s3d/
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„Wyrwa w pamięci”  

Podczas projektu artyści zrobili wiele dzieł.  

 

Wystawa 

Wystawa ze starych zdjęć mieszkańców zrobiono bardzo duże plakaty i 
przeklejono je na ścianach budynków. 

 

Mural 

Namalowano duży obraz na ścianie budynku. 
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Video-mapping  

Nocą na ścianie budynku wyświetlono animowany film. 

 

Wystawa Mój adres: Białystok  

Łączono zdjęcia dawnych mieszkańców Białegostoku ze współczesnymi 
zdjęciami ulic. 

 

Warsztaty dla młodzieży. 

 

Projekt miał przybliżyć mieszkańcom Białegostoku historię z lat 1940-
1941. 

W tych latach odbyły się 4 wielkie deportacje. 

Deportacja to przymusowy wyjazd z kraju. 

Ludzie byli wywożeni daleko do Rosji. 

Deportowano bardzo dużo ludzi. 

Z Białegostoku deportowano 20 tysięcy ludzi. 

To bardzo dużo ludzi. 

To tak jakby z Białegostoku zniknął co piąty mieszkaniec. 
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Projekt miał przypomnieć mieszkańcom Białegostoku te wydarzenia. 

Obejrzyj reportaż o projekcie. 

 

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu 
Patriotyzm Jutra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOgZYeNiFt8

