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PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Leśna 7, 16-010 WASILKÓW
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zw. skansenem powstało we wrześniu
2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu
Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Celem jest ochrona zabytków architektury drewnianej na Podlasiu, jak
również odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego regionu. Zbiory
muzealiów gromadzone w skansenie dokumentują kulturę materialną
Białostocczyzny z okresu od końca XIX w. do lat 70 –tych XX wieku.
Muzeum jest położone na obrzeżach Białegostoku, w gminie Wasilków.
Dzięki temu miejscu możemy zobaczyć jak żyła polska wieś, jak mieszkali
nasi przodkowie. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zajmuje
obszar blisko 30 hektarów i znajduje się na nim około 50 budynków i innych
obiektów architektonicznych, przeniesionych z różnych części
województwa podlaskiego. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ciągle się
rozwija, przenoszone są tam wciąż nowe obiekty z terenu województwa
podlaskiego. Jest to jedyny sposób ich zachowania dla przyszłych pokoleń.

-------------------------------------------------------------------------------Podlasie Museum of Folk Culture called the open-air museum was
established in September 2016 as a result of the merger of the Białystok
Village Museum and the Ethnography Department, excluded from the
structures of the Podlasie Museum in Białystok. The aim is to protect the
monuments of wooden architecture in Podlasie, as well as to recreate the
traditional rural landscape of the region. The collections of museum pieces
collected in the open-air museum document the material culture of the
Białystok region from the end of the 19th century to the 70s of the 20th
century. The museum is located on the outskirts of Białystok, in the Wasilków
commune. Thanks to this place, we can see how the Polish countryside lived
and how our ancestors lived. The Podlasie Museum of Folk Culture takes up
an area of nearly 30 hectares with about 50 buildings and other architectural
structures moved from different parts Podlaskie voivodeship. The Podlasie
Museum of Folk Culture is constantly developing, new objects from the
Podlaskie Voivodeship are constantly being moved there. This is the only way
to preserve them for future generations.
link to the video: https://youtu.be/gLwTB3XiDKA
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