
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią” 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 w powiecie suwalskim 

 

17 września (sobota):  „Z wizytą u Paców”, Dowspuda  

 
13:00 Oficjalne otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 przez przedstawicieli samorządów Województwa 

Podlaskiego, Powiatu Suwalskiego oraz pozostałych współorganizatorów i partnerów, kordegarda 
 

13:10 Narodowe czytanie Sienkiewicza – wybrane fragmenty „Quo Vadis” i „Potopu”: przedstawiciele 

samorządów, ZS w Dowspudzie, Biblioteka Publiczna w Suwałkach, GOK Raczki, GOKSIT Filipów, Barbara i 
Tomasz Pacowie, kordegarda 
 
13:40 Wspomnienie bitew potopu szwedzkiego Prostki – Filipów w rocznicę 360-lecia (1656 r.) - referat 

okolicznościowy, dr Sławomir Augusiewicz, kordegarda 
 

14:30 Pacowie u Paców – otwarcie atrakcji XVII-wiecznego przysiółka szlacheckiego „Pacowa Chata” 

(historyczne pokazy, dawne igraszki, warsztaty tańców dawnych, spotkanie z XVII-wieczną szlachtą), teren 
boiska Zespołu Szkół im. L.M. Paca w Dowspudzie 
 
15:00 Prezentacja architektury dowspudzkiego pałacu Ludwika Michała Paca na podstawie makiety pałacu,  

Tomasz Rogala, kordegarda 
 
15:30 Pieniądz Rzeczypospolitej w okresie potopu szwedzkiego, czyli skąd się wzięła złotówka, Adam Bordzio, 

kordegarda  
 

15:45 Co nam zostało ze szwedzkiego potopu – krótka prezentacja wybranych miejsc i śladów związanych  
z historią potopu na ziemi suwalskiej, Tadeusz Sobuniewski, kordegarda 

 

16:30 Epokowy buduar (Paców) – historia zapisana w ubiorze; pokaz epokowych strojów od połowy XVIII 
wieku do l. 30-tych XIX wieku; reżyseria, charakteryzacja i prelekcja, Mariusz Krzywicki, kordegarda 

 
18:00 Bliskie spotkanie z Ludwikiem Michałem hrabią Pacem, jego małżonką Karoliną z hrabiów Małachowskich 

i innymi kostiumowymi postaciami (fotka, bilecik z autografem), kordegarda 

 
18:15 Quiz sienkiewiczowski z nagrodami, kordegarda 
 

18:30 – 21:00 Wydarzenia kulturalne z cyklu „Pacowa Akademia Cultury (PAC) prezentuje”: 

18:30 Musica sarmatica „Ogniem i mieczem – śpiewem i lutnią” – sarmackie nuty w nadrospudzkiej przestrzeni, 

koncert zespołu muzyki dawnej „Contra belluM”, kordegarda - sala kominkowa (60 min) 

19:50 Plenerowe widowisko typu światło i dźwięk pn. „Pacowe epizody” (10 min.), współpraca z GOK Raczki, 

ruiny pałacu Paca 

20:00 Koncert „Pamięci Saszy” zespół „Drah”, portyk pałacu Paca (do 60 min) 
 
Wydarzenia uzupełniające: 

 wystawy (otwarte w godz. 13:00 – 18:30, świetlica i holl internatu Zespołu Szkół im. L.M. Paca  
w Dowspudzie): 

- wystawa dokumentów z XVII-XVIII wieku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach, przygotowanie Marek 
Sidor; 

- wystawa rekwizytów i kostiumów z filmu „Ogniem i Mieczem” z zasobów Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej w 
Mielniku oraz prezentacja walorów ziemi nadbużańskiej; 

- wystawa plansz historycznych „Życie i działalność Ludwika Michała Paca”; 

 słuchowisko pn. „Pacowe epizody”, współpraca z GOK Raczki, ruiny pałacu Paca 
 jarmark „U Paca” (m.in. starocie, rękodzieło, lokalne produkty), teren boiska Zespołu Szkół im. L.M. Paca  

w Dowspudzie 

 

 

 

 



18 września (niedziela): 

Seminarium popularno-naukowe pt. „Ślady bitwy pod Filipowem - 1656”  

13:00 – 18:00 Część terenowa:  

13:30 Filipów: odsłonięcie odnowionej tablicy informacyjnej i pomnika bitwy z 1656 roku 

od 13:40 Zwiedzanie miejsc stanowisk wojsk polsko-litewskich w Filipowie (oprowadzenie i słowo historyczne: 
T. Sobuniewski, S. Augusiewicz) 

od 14:40 Zwiedzanie miejsc stanowisk wojsk szwedzkich w ok. Mieruniszek (oprowadzenie i słowo historyczne: 
T. Sobuniewski, S. Augusiewicz) 

18:00 wspólne ognisko w obozie hetmana Gosiewskiego, Filipów  

 
(udział na podstawie wcześniejszej rejestracji uczestnictwa w:  

Starostwie Powiatowym w Suwałkach - beata.bordzio@powiat.suwalski.pl,  
mieszkańcy Gminy Filipów – rejestracja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie) 

 

ORGANIZATORZY: 

    
 
 
 
 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE                                               POWIAT SUWALSKI  

 

Współpraca: 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach 

Gmina Filipów, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Filipowie 

Archiwum Państwowe w Suwałkach 

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

 

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie  

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

 

Patronat medialny: 

 

 

 

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego  

 

Suwalski Dziennik Internetowy  

 

 

Dziennik Internetowy   


