
Warszawa, 20.10.2020 r.  

 

 

 

 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie w terminie 20.10-15.11.2020 r. planuje zorganizować lub współorganizować* (bądź 

jest w trakcie) następujące wydarzenia: 

 

Wydarzenia w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie i Oddziałach – 20.10-15.11.2020 r. 

 

Rodzaj wydarzenia 

 

 

Nazwa 

 

Termin 

 

Miejsce 

 

Opis wydarzenia 

 

Wystawy „Najpiękniejsze wieńce z 

Dożynek Prezydenckich” 

Do 31.10 NIKIDW Warszawa Koordynator: Elżbieta Osińska-Kassa 

Wystawy  „Spółdzielczość – tradycje, 

wyzwania i szanse w XXI 

wieku. Ksiądz Prałat Wacław 

Bliziński (1870-1944) – 

pionier polskiej 

spółdzielczości wiejskiej – w 

150 lecie urodzin” 

24.10-

06.11 

Organizator: Oddział 

NIKIDW w Częstochowie 

Miejsce ekspozycji: 

Kościół Parafialny PW. 

Św. Zygmunta w 

Częstochowie. 

Wystawa o księdzu Wacławie Blizińskim  

Koordynator: Łukasz Giżyński 

 

Wystawy  „Pamiętając Muzeum 

Przemysłu i Rolnictwa” 

27.10 NIKIDW Warszawa Wystawa ma na celu przybliżenie historii 

założonego w 1866 r. muzeum, które mieściło 

się w gmachu obecnego Narodowego Instytutu 

Kultury i Dziedzictwa Wsi. Muzeum 

dokumentowało historię polskiego przemysłu, 

rolnictwa i rzemiosła. W latach 1890-1891  

w zorganizowanej w muzeum pracowni 

fizycznej pracowała Maria Skłodowska-Curie, 

co upamiętnia tablica z brązu odsłonięta  

w czerwcu 1935 na frontowej ścianie budynku. 

Muzeum zakończyło swoją działalność w 1951 r. 

Koordynator: Jacek Żukowski 

 

 



 

Wystawy  

 

„Męczennicy za Wiarę  

i Ojczyznę” 

 

11.11 

 

Organizator: Oddział 

NIKIDW w Częstochowie. 

Miejsce ekspozycji: 

Kościół Św. Wojciecha w 

Częstochowie. 

 

Otwarcie wystawy poświęconej kapłanom  

z Ziemi Częstochowskiej, którzy ponieśli 

męczeńską śmierć z rąk niemieckiego okupanta 

w trakcie II wojny światowej. 

 Koordynator: Łukasz Giżyński. 

  

 

Koncert  

 

Koncert pieśni religijnych i 

patriotycznych 

 

11.11 

 

Organizator: Oddział 

NIKIDW w Częstochowie. 

Miejsce: Kościół Św. 

Wojciecha w 

Częstochowie. 

 

Koncert pieśni religijnych i patriotycznych  

w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

z Dąbrowy Zielonej w ramach projektu 

Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i 

Ojczyznę. Koncert będzie transmitowany on-

line. Na projekt, oprócz koncertu i wystawy, 

składa się również cykl artykułów historycznych 

w lokalnym tygodniku. 

Koordynator: Łukasz Giżyński. 

 

 

Konkurs  

 

„Ukryte w słowach” 

 

19.10-

31.12 

 

NIKIDW Warszawa 

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy   

o zwyczajach, wierzeniach i tradycjach 

mieszkańców wsi. Koordynator: Aleksandra 

Szymańska 

 

Konkurs  „Tradycyjne Potrawy  

i Przetwory z Gęsiny” 

Do 08.11 NIKIDW Warszawa Konkurs ogłoszony przez NIKIDW w ramach 

inicjatywy Tradycyjna Gęsina Wiejska na 

Tradycyjne Potrawy i Przetwory z Gęsiny. 

Celem Konkursu jest promowanie i 

upowszechnianie tradycyjnych potraw  

i przetworów wytworzonych z mięsa gęsiego lub 

z jego udziałem. Konkurs jest skierowany do 

wszystkich zarejestrowanych Kół Gospodyń 

Wiejskich z całej Polski oraz szkół 

gastronomicznych. Koordynator: Mikołaj 

Niedek. 

 



Konkurs   „Woda na młyn polskiego 

rolnictwa – tradycja i 

perspektywy gospodarki 

wodnej na polskiej wsi” 

Do 31.12 NIKIDW Warszawa Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na 

temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego 

związanego z gospodarowaniem zasobami wody 

na obszarach wiejskich oraz budowanie 

świadomości społecznej dotyczącej dobrych 

praktyk związanych z gospodarowaniem 

zasobami wody w kontekście zapobiegania 

powodziom i suszom. Koordynator: Grzegorz 

Lachowicz. 

 

*Z uwagi na zagrożenie związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, data realizacji niektórych wydarzeń może ulec zmianie. 

 

 

Kontakt: 

Aleksandra Szymańska 

aleksandra.szymanska@nikidw.edu.pl 
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