
Narodowy  Bank  Polski  Oddział  Okręgowy  w  Lublinie, Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne  Oddział 
w Lublinie  zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia „Królewskie wakacje”.

Termin: od 27 czerwca do 29 lipca 2022 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego
poszukiwania polskich władców w świecie numizmatyki.  Historia Polski zapisała się na monetach
i  banknotach  z  epoki,  ale  równie  dobrze  można  jej  szukać  na  współczesnych  pieniądzach
obiegowych i kolekcjonerskich. W siedzibie Oddziału prezentujemy wystawę „Królewskie portrety”,
na której zobaczycie dwie serie kolekcjonerskie monet srebrnych „Poczet książąt i królów polskich”,
„Skarby  Stanisława  Augusta”  oraz  zestaw  banknotów  obiegowych  „Władcy  polscy”.  Porównamy
portrety królewskie na poszczególnych eksponatach, poznamy sylwetki wybranych władców oraz ich
dokonania dla historii Polski. W banku poznacie znaczenie takich słów jak awers, rewers, nominał
oraz weźmiecie udział w  błyskawicznym kursie rozpoznawania autentyczności polskich banknotów.

Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im.  Hieronima  Łopacińskiego  w  Lublinie  zaprasza  do
poznania faktów z historii Polski, dotyczących bitwy pod Grunwaldem, a także dziejów obrazu „Bitwa
pod Grunwaldem” Jana Matejki, w tym wątku ukrywania obrazu Matejki w czasie II wojny światowej 
w Lublinie.  Wystawę w bibliotece wzbogacą m.in. obiekty muzelane oraz numizmatyczne ze zbiorów
członków lubelskiego oddziału  Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – monety historyczne 
i  współczesne  oraz   medale  upamiętniające  Bitwę  pod  Grunwaldem.  Wakacyjną  lekcję  historii
kończyć będzie konkurs z nagrodami książkowymi na temat wiedzy o postaciach z obrazu Matejki. 

Uczestnictwo  jest  bezpłatne,  konieczne  jest  jednak  wcześniejsze  zgłoszenie  mailowe  lub
telefoniczne.  Mamy specjalny program dla uczestników on-line oraz w przestrzeni realnej. 

Zapraszamy  do  kontaktu  i  współpracy  ośrodki  z  Lublina  i  województwa  lubelskiego,
prowadzące  letnie  zajęcia  dla  dzieci.   Każda  placówka,  która  weźmie  udział  w  zajęciach
otrzyma od NBP pakiet gier edukacyjnych.    

Kontakt:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, ul. Chopina 6, tel. 601326433, 605162662

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,ul. Narutowicza 4
Dział Informacji i Promocji,  informatorium@wbp.lublin.pl, 81-528-74-17
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