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STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Bal-Haus   
KARNAWAŁOWA BIESIADA ARCHITEKTÓW TYKOCIN, 2023 r.

Termin:             17-18.02.2023 r.

Miejsce: Alumnat Hotel i Restauracja, 60-080 Tykocin, ul. Poświętna 1, 
tel. +48 85 718 16 49, tel. kom. 691 698 545, hotel@alumnat.eu, http://www.alumnat.pl/

Temat: W jeden z ostatnich weekendów karnawału chcielibyśmy spotkać się w bardzo szerokim gronie

architektów (członków SARP, Izby Architektów, jak również architektów niezrzeszonych) oraz ich

przyjaciół. Impreza ma charakter integracyjno-szkoleniowy. 

Główną  atrakcją  będzie  tematyczny  bal  karnawałowy  pod  nazwą  „Bal-Haus”.  Tegorocznym

tematem przewodnim jest Bauhaus w modzie ale również bardziej ogólnie lata dwudzieste XX-go

wieku. Z Bauhausem wiążą się prostota i podstawowe kolory. Z drugiej strony szalone lata XX-te

to dekadencka elegancja, mocne makijaże, sznury pereł, kapelusze i pióra. Liczymy na Waszą

wyobraźnię i zaskakujące poczucie humoru. 

W sobotę, w godzinach porannych, będziemy mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych

przez  naszych  Partnerów.  Dla  osób  spoza  Białegostoku,  wzorem  lat  ubiegłych,  planujemy

przygotować dodatkowe atrakcje. 

 Program: 17.02.2023 r. (piątek): 
20:00 – …….. – tematyczny bal karnawałowy  „BAL-HAUS” (w tym: przystawki, dania gorące,

przekąski zimne, deser, napoje zimne i gorące, część napojów alkoholowych), muzyka - DJ 

18.02.2023 r. (sobota): 
8:00 – 10:00 – śniadanie 
10:30 – 13:00 – spotkanie z Partnerami imprezy (ok. 25 min. dla każdej z firm): 
W trakcie szkolenia – bufet z kawą, herbatą i ciastem
13:30 – obiad 
Dla osób spoza Białegostoku – dodatkowa niespodzianka oraz kolacja.  

19.02.2023 r. (niedziela): 
 8:00 – 10:00 – śniadanie – zakończenie imprezy

Opłaty:             Członkowie SARP i Izby Architektów do 30 roku życia      – 150zł
Członkowie SARP i Izby Architektów powyżej 30 roku życia            –  180zł     
Pozostałe osoby                                                                                –  200zł 
Dodatkowy nocleg (18/19 02.2023)                                                   –   80zł

Opłata  obejmuje:  ognisko,  kolację  bankietową,  nocleg  w  hotelu  (pokoje  2-  i  3-osobowe),
śniadanie, obiad. Uwaga: alkohol we własnym zakresie - w opłatę wliczona jest jedynie niewielka
część alkoholu (wino, wódka).
LICZBA  MIEJSC  JEST  OGRANICZONA.  Pierwszeństwo  mają  członkowie  SARP  I  Izby
Architektów.  Zgłoszenia  prosimy  kierować  do  dn.  23.01.2020  na  adres:
podlaska@izbaarchitektow.pl      ,  bialystok@sarp.org.pl , albo telefonicznie: 85 744 70 48 lub 607
92  38  92.  Opłaty,  dopiero  po  potwierdzeniu  uczestnictwa  przez  organizatora,  prosimy
przesyłać do dn. 31.01.2020 na konto nr  07 1160 2202 0000 0000 2197 1372  (z dopiskiem
„Biesiada Architektów”, imię i nazwisko). 

PARTNERZY:
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Alumnat – Zakład Dla Inwalidów Wojennych w Tykocinie – wzniesiony w latach 1633–1636 jako przytułek i

szpital dla żołnierzy weteranów pochodzenia szlacheckiego i wyznania katolickiego. Trzeci tego typu obiekt w

Polsce  i  jedyny  tego  typu  zachowany  do  dzisiejszych  czasów,  zaliczający  się  do  najstarszych  w  Europie.

Przytułek przeznaczony inwalidom wojennym, założony przez marszałka wielkiego księstwa litewskiego, starostę

tykocińskiego, Krzysztofa  Wiesiołowskiego zapisując  na  ten  cel  dobra  w Dolistowie.  Budowlę  usytuowano  w

miejscu, gdzie wcześniej, w XVI w. funkcjonował stary dworzec królewski.

W  roku 1633 Sejm zatwierdził  fundację  przytułku,  a  po  śmierci kolatora w 1637 i  jego  żony  Aleksandry  z

Sobieskich  (1645),  fundację potwierdził  sąd sejmowy  w roku 1646.  Na  rzecz  Domu Inwalidów Wojskowych

(przytułku) dalszego zapisu dokonał następny ówczesny starosta tykociński Wojciech Wessel z żoną Marianną z

Potockich w 1655 roku.

Szpitalem opiekowały się siostry zakonne z klasztoru benedyktynek w Grodnie. Budynek został zniszczony w

latach 1914–1920.  Odbudowano  go  po 1930 roku.  W okresie  międzywojennym,  zarządzany  przez  magistrat

miasta, użytkowany był jako mieszkanie dla najuboższych rodzin. Po II wojnie światowej, został przeznaczony na

cele turystyczne.

Obecnie znajduje  się w nim hotel i  restauracja. Lokalizacja i  historia  Alumnatu sprawiają,  iż  jest  to jedno  z

najciekawszych miejsc noclegowych w Tykocinie i na Podlasiu. Było  ono również planem filmowym takich filmów

jak: „U Pana Boga w ogródku", "U Pana Boga za miedzą" w reżyserii Jacka Bromskiego.

    

               


