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MUZEUM to takie miejsce,  
w którym zawsze można zobaczyć 
coś ciekawego! Cenne obrazy,  
stare fotografie, piękne rzeźby, 
przedmioty pochodzące z dawnych 
epok, ale i te całkiem nowe.  
Część z nich możemy oglądać  
na wystawach, reszta czeka na  
swoją kolej ukryta w magazynie. 
Czy wiesz, że Muzeum Podlaskie 
w Białymstoku to 7 różnych miejsc 
– oddziałów muzeum? Już same 
budynki, w których się mieszczą, 
opowiadają ciekawą historię  
i zapraszają do wejścia…

ZACZNIJMY 
OD POCZĄTKU. 
CO TO JEST 
MUZEUM?



Białostocki ratusz został wybudowany w XVIII wieku  
z polecenia hetmana Jana Klemensa Branickiego.  
Dawniej mieściły się w nim sklepy i kwitł miejski handel,  
dziś to główna siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.  



Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku  
to dawna willa Mikołaja Fiedorowicza barona  
von Driesen, carskiego generała. 



Muzeum Historyczne w Białymstoku mieści się w kamienicy przy  
ul. Warszawskiej 37, dawniej należącej do Joachima Hirsza Cytrona – 
właściciela fabryki włókienniczej w Supraślu. W jej wnętrzu zachowany 
został oryginalny układ pomieszczeń, a także zdobienia na sufitach. 



Muzeum Ikon w Supraślu zajmuje zabytkowy budynek 
pochodzący z XVII wieku – jest to część pałacu, który 
niegdyś zamieszkiwali przełożeni klasztoru. 



Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy mieści się  
w dawnej letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego. Pałac 
w późniejszym czasie był również siedzibą rodziny Moesów –  
fabrykantów, zamieszkującej to miejsce przez trzy pokolenia. 



Muzeum w Tykocinie ma pod swoją opieką dwa budynki 
pozostałe po miejscowej społeczności żydowskiej – 
Wielką Synagogę i Dom Talmudyczny, w których dawniej 
modlili się i uczyli Żydzi z całego miasta. 



Siedzibą Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim jest 
jeden z najokazalszych zabytków architektury w tym mieście 
– ratusz – wybudowany w XVIII wieku, według projektu Jana 
Sękowskiego, nadwornego architekta rodu Branickich. 



ROZPOCZYNAMY  
MISJĘ – MUZEUM!

Każde muzeum ma do spełnienia szereg zadań określonych  
w ważnym dokumencie, jakim jest Ustawa o muzeach.  
Do najważniejszych należy gromadzenie i właściwa opieka  
nad każdym przedmiotem posiadającym wartość historyczną  
lub artystyczną, który znajdzie się w zbiorach.  
Należy go sfotografować i dokładnie opisać, a następnie umieścić 
w specjalnym spisie – w księdze inwentarzowej muzealiów –  
w ten sposób przedmiot ten staje się MUZEALIUM.  
To zadanie dla MUZEALNIKÓW, czyli osób opiekujących  
się zbiorami w muzeum. 
Kilka podobnych przedmiotów tworzy KOLEKCJĘ. Nasze 
muzeum posiada w swoich zbiorach wiele ciekawych kolekcji,  
oto kilka z nich:  
- kolekcja rzeźb, 
- kolekcja malarstwa,
- kolekcja mebli zabytkowych,
- kolekcja monet,
- kolekcja biżuterii z dawnych czasów,
- kolekcja ikon,
i wiele, wiele innych…







Opieka nad zbiorami to także ich 
właściwe przechowywanie. Służą 
do tego MUZEALNE MAGAZYNY 
wyposażone w urządzenia, które wciąż 
sprawdzają i zapisują, jakie warunki  
w nich panują. Gdy jest za ciepło, albo 
za zimno, lub powietrze jest zbyt suche 
czy też zbyt wilgotne, wstawiane są 
specjalne maszyny: nawilżacze  
i osuszacze powietrza lub 
klimatyzatory. Nad wszystkim  
czuwają konserwatorzy zbiorów. 
Dyskretne naprawy, delikatne 
tuszowanie wszelakich przetarć  
i uszczerbków powstałych z upływem 
lat na muzealnych obiektach to ich 
codzienność. 
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ZAPRASZAMY  
NA WYSTAWĘ  
STAŁĄ  
I WYSTAWĘ  
NA CZASIE 

Kiedy muzealia wędrują z magazynu  
na wystawę, stają się też eksponatami.  
Te najciekawsze, najcenniejsze i wyjątkowe 
często nie wracają już do magazynu,  
ale pozostają częścią WYSTAWY STAŁEJ, 
którą jest prezentowana w muzeum bardzo 
długo. Każdy oddział naszego muzeum  
może pochwalić się takimi eksponatami. 

Skakanka, brąz, odlew, 1930 r., rzeźba Alfonsa 
Karnego – wystawa stała w Muzeum Rzeźby 
Alfonsa Karnego w Białymstoku 
 



Portret Jana Klemensa Branickiego, płótno, olej, XVIII w. – wystawa stała w ratuszu,  
siedzibie głównej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku



Portret Izabeli Branickiej, płótno, olej, XVIII w. – wystawa stała w ratuszu,  
siedzibie głównej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku



Zegar wahadłowy, drewno, mosiądz, 
XIX/XX w. – wystawa stała w Muzeum 
Historycznym w Białymstoku



Święty Nikita, fresk wapienno- 
-temperowy, XVI w., Supraśl – 
wystawa stała w Muzeum Ikon  
w Supraślu



Szafka medalierka w stylu Ludwika XV, drewno bukowe, dębowe, mahoń, marmur, brąz, 4. ćw. XIX w., 
Francja – wystawa stała w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy



Lampka chanukowa – Chanukija, srebro, odlew, 1875 r., Warszawa – wystawa stała w Muzeum w Tykocinie



Szklane negatywy M. Witkowskiego, Bielsk Podlaski,  
1934 r. – z kolekcji Muzeum Obojga Narodów  
w Bielsku Podlaskim



Co ciekawe,  
muzeum proponuje  
WSTĘP BEZPŁATNY  
na wystawę stałą  
w wybranym dniu tygodnia.   
Na przykład w każdy wtorek 
możecie zwiedzać wystawę 
stałą w Muzeum Rzeźby 
Alfonsa Karnego  
w Białymstoku zupełnie  
za darmo! 





Ale żeby nie było nudno, muzeum 
organizuje także WYSTAWY CZASOWE, 
czyli takie, które możemy zwiedzać  
przez określony czas np. dwa – trzy 
miesiące. Uroczyste otwarcie nowej 
ekspozycji to WERNISAŻ, a jej zakończenie 
to FINISAŻ. Na zwiedzanie wystawy 
warto wybrać się z PRZEWODNIKIEM 
MUZEALNYM, czyli z osobą, która 
wie o niej niemal wszystko i nie boi się 
trudnych pytań! Dla osób szczególnie 
zainteresowanych muzeum wydaje 
KATALOGI WYSTAW, które można  
nabyć w muzealnym sklepiku.  
Katalog wystawy to taka książka,  
w której opisana i zilustrowana jest  
wystawa – dzięki temu pozostaje ona  
z nami na dłużej i w każdej chwili  
możemy do niej wrócić.

Sprawdź na stronie muzeum 
www.muzeum.bialystok.pl 
nasze aktualne wystawy czasowe 
i zaplanuj ich zwiedzanie.  

BĄDŹ NA CZASIE!





Samo zwiedzanie wystaw to za 
mało! Dlatego przygotowaliśmy dla 
Was ofertę edukacyjną pod hasłem 
MUZEALNE IMPERIUM WIEDZY. 
Każdy z siedmiu oddziałów muzeum 
zaprasza na zajęcia interaktywne, 
warsztaty plastyczne i lekcje 
muzealne skierowane do wszystkich 
grup wiekowych. Najmłodszych 
– WŁADCÓW PRZYSZŁOŚCI – 
zapraszamy do poznania sekretów 
malarza, złożenia wizyty Branickim, 
czy w pracowni rzeźbiarza. 
Nieco starszych – KRÓLÓW 
TERAŹNIEJSZOŚCI – na pewno 
zainteresuje, jak powstaje ikona lub 
jak świętują Żydzi. Nie zapomnieliśmy 
także o dorosłych i seniorach, czyli 
STRAŻNIKACH PRZESZŁOŚCI. 
Zapraszamy ich na spotkania ze 
sztuką oraz do odkrywania historii 
rodzinny Moesów, właścicieli fabryki 
włókienniczej w Choroszczy, czy do 
spotkań ze starą fotografią i historią, 
którą „opowiada”. 

Z kolei RODZINNE WEEKENDY  
to spotkania, które łączą pokolenia! 
To czas zabawy na warsztatach spędzony  
nie tylko z rodzicami, ale również z dziadkami  
czy rodzeństwem.

CZAS NA DZIAŁANIE. 

O EDUKACJI MUZEALNEJ



Szczegóły, kalendarz zajęć,  
zapowiedzi wszystkich spotkań  
w muzeum na stronie:  
www.muzeum.bialystok.pl  
oraz w naszych mediach społecznościowych:  
facebook.com/muzealneimperiumwiedzy;  
facebook.com/MuzeumPodlaskie/.



Jest taka jedna noc, do której muzeum 
przygotowuje się przez cały rok?  
To NOC MUZEÓW. W taką noc czeka 
na Was moc atrakcji, a muzeum jest 
otwarte aż do północy!

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 
mieści się w drewnianej willi przy 
ulicy Świętojańskiej 17 w Białymstoku. 
Sam rzeźbiarz nigdy w niej nie 
mieszkał, ale zamieszkały tu jego 
rzeźby. Jest to największe w Polsce 
muzeum skupiające prace tylko jednego 
rzeźbiarza. 

W Muzeum Historycznym można 
obejrzeć pokaz multimedialny –  
„Wersal Północy wśród dźwięków  
i świateł” – na makiecie 
przedstawiającej Białystok z czasów 
Jana Klemensa i Izabeli Branickich. 
Makieta odtwarza Białystok w okresie 
największego rozkwitu, czyli w drugiej 
połowie XVIII wieku.  
Miasto miało wówczas sławę jednej  
z najpiękniejszych siedzib magnackich 
w Polsce i wzbudzało powszechny 
podziw.

CZY WIESZ, ŻE…





Muzeum Ikon w Supraślu przechowuje 
ponad 1700 zabytków – to jedna  
z największych kolekcji ikon w Polsce. 
W zbiorach muzealnych znajduje się 
także zespół unikatowych fresków 
namalowanych w połowie XVI wieku 
– stanowiły one niegdyś część wystroju 
malarskiego cerkwi Zwiastowania NMP 
w supraskim klasztorze. 

Jan Klemens Branicki był jednym  
z najbogatszych Polaków i oprócz 
letniej rezydencji w Choroszczy miał 
jeszcze 16 innych. Przyjeżdżał do 
pałacu w Choroszczy jedynie 2-3 razy 
w roku. Jego goście brali udział  
w polowaniach i bawili się w ogrodach 
do białego rana. Teraz Muzeum Wnętrz 
Pałacowych zamieszkuje biały kot  
o imieniu Klemens .

Wielka Synagoga – siedziba Muzeum  
w Tykocinie – jest jedną z największych 
budowli tego rodzaju w Polsce.

Domy Talmudyczne, takie jak  
w Tykocinie, czasem nazywane były 
także małymi synagogami.

Na wieży ratusza w Bielsku Podlaskim, w którym 
mieści się Muzeum Obojga Narodów, znajduje się  
blaszany owad – szarańcza z datą 1779. Według 
legendy to właśnie w tym roku miasto nawiedziła 
plaga szarańczy. 

Teraz, kiedy o MUZEUM wiesz już bardzo dużo,  
możemy przystąpić do rozwiązania kilku łamigłówek,  
które dla Ciebie przygotowaliśmy.





MUZEALNA KRZYŻÓWKA





W MUZEUM ZNAJDZIESZ 
ROZMAITE ZABYTKI, A WŚRÓD 
NICH ZABAWKI. Z PEWNOŚCIĄ 

TY TEŻ MASZ SWOJĄ 
ULUBIONĄ. NARYSUJ JĄ, BYĆ 

MOŻE I ONA TRAFI KIEDYŚ  
DO MUZEUM.





DOKUMENTY...
archiwalia...

SZTUKA

IKONOGRAFIA...
fotografie...

SPRÓBUJ DOPASOWAĆ 
PRZEDMIOTY  
DO ODPOWIEDNICH 
GRUP

REALIA... pamiątki 
historyczne, na co dzień 
używane przedmioty...



 

 

 

QUIZ
JAKĄ ROLĘ MOŻESZ 
PEŁNIĆ W MUZEUM?

Spotykasz się z grupą znajomych, 
części z nich nie znasz, co robisz?
a)  Przedstawiasz się i starasz się  

jak najwięcej o sobie 
powiedzieć.

b)    Przedstawiasz się i z uwagą 
obserwujesz innych.

c)  Przedstawiasz się i skupiasz 
na tym, by zapamiętać imiona 
wszystkich osób.

d)  Przedstawiasz się i zauważasz 
uszkodzony zamek w kurtce 
kolegi.

Zwiedzasz ze znajomymi muzeum i…
a)  Idziesz blisko przewodnika, by 

wszystko usłyszeć, szczególnie 
ciekawostki i śmieszne historie.

b)  Zastanawiasz się, skąd się tu wzięły 
te wszystkie przedmioty.

c)  Uważnie notujesz dodatkowe 
informacje, które znajdują się przy 
poszczególnych eksponatach.

d)  Wiesz, że rzeczy tu prezentowane są 
bardzo stare i zastanawiasz się, jak 
to jest, że tak dobrze wyglądają.

Który prezent wybierasz?
a)  Mikrofon z głośnikiem,  

by wszyscy Cię dobrze 
słyszeli.

b)  Wielofunkcyjną składaną 
saperkę.

c) Nową książkę.
d) Zestaw naprawczy.

1. 2.
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Co lubisz robić w wolnym
czasie?
a) Bawić się z rówieśnikami.
b) Spacerować po lesie.
c) Czytać książki.
d) Majsterkować.

Wybierasz się na wycieczkę.
Który kierunek jest dla
Ciebie?
a)  Duże miasto z mnóstwem 

atrakcji.
b)  Tereny blisko natury – lasy  

i pola.
c)  Wielkie muzea z tysiącami 

zabytków.
d) Ruiny zamków.

Przewaga odpowiedzi A:
Śmiało mógłbyś zostać przewodnikiem w muzeum.

Przewaga odpowiedzi B:
Wszystko wskazuje na to, że byłby z Ciebie dobry archeolog.

Przewaga odpowiedzi C:
Masz predyspozycje, by zostać muzealnym naukowcem.

Przewaga odpowiedzi D:
Konserwator zabytków to może być Twoja funkcja

w muzeum.

4. 5.



POMÓŻ ZABYTKOM TRAFIĆ  
NA WYSTAWĘ





MOJE NOTATKI



SPIS TREŚCI

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU. CO TO JEST MUZEUM? ...................................  3

ROZPOCZYNAMY MISJĘ – MUZEUM!.................................................................... 11

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ STAŁĄ I WYSTAWĘ NA CZASIE ...................... 16

CZAS NA DZIAŁANIE. O EDUKACJI MUZEALNEJ ............................................ 28

CZY WIESZ, ŻE…  ..........................................................................................................  30

ŁAMIGŁÓWKI ................................................................................................ 34

MOJE NOTATKI ............................................................................................  43


