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SZTUKA

COLOUR OPTION 1

SALA
 WYKŁADOWA

Odkrywaj świat sztuki, przyrody 
i historii w dowolnej kolejności 
korzystając z wind przy recepcji. 
Piętra naszego muzeum tworzą 
spiralę – gdy skręcisz w lewo schody 
zaprowadzą Cię na górę do galerii 
sztuki, a skręcając w prawo zejdziesz 
do recepcji. Nasza najdogodniejsza 
trasa zaczyna się na 5 piętrze w Galerii 
sztuki stosowanej George'a i Angeli 
Moore – George and Angela Moore 
Gallery of Applied Art.

–  Nasi przewodnicy chętnie Ci pomogą, sprawią, 
że Twoja wizyta będzie niezapomniana oraz 
zagwarantują bezpieczeństwo zarówno Tobie 
jak i naszym eksponatom.  

–  Prosimy nie korzystać z lampy błyskowej 
podczas robienia zdjęć. Nieliczne z 
eksponatów nie mogą być fotografowane, 
prosimy o zwracanie uwagi na tabliczki 
ostrzegawcze. W razie wątpliwości zapytaj 
przewodnika.

–  Prosimy o niedotykanie eksponatów. W 
muzeum znajdziesz wiele możliwości do 
doświadczania sztuki manualnie w naszych 
Przestrzeniach odkryć – Discovery Spaces – 
jak i w galeriach.

–  Prosimy o niepalenie i niekorzystanie  
z e-papierosów w budynku.

–  W galeriach obowiązuje zakaz wnoszenia 
napojów i jedzenia. Doskwiera Ci głód? 
Zapraszamy do naszej kawiarni Wynne  
& Pym café na parterze.

– Prosimy pilnować swoich dzieci.
– Szanuj innych odwiedzających.
–  Całe muzeum jest przestrzenią sprzyjającą 

karmieniu piersią.   
Na parterze posiadamy specjalne 
pomieszczenie do przebierania dzieci.

Życzymy udanej wizyty

Godziny otwarcia: 10:00 – 17:00 od wtorku do niedzieli oraz w dni wolne od pracy.WITAMY W MUZEUM W ULSTER



SZTUKA
Zobacz najznamienitsze arcydzieła 
pochodzące z kolekcji państwowych 
znajdujące się w naszych cudownych  
galeriach sztuki. Poznaj dzieła pochodzące  
z XVI wieku aż po ultranowoczesne kolekcje 
ubrań i mebli, obrazy, plakaty, rzeźby i 
srebra. Zobacz wystawy prac lokalnych 
artystów, jak i tych znanych na skalę krajową 
oraz artystów zagranicznych. Zapraszamy na 
naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się  
jakie eksponaty będą prezentowane w dniu 
Twojej wizyty. 

Pojedź windą na 5 piętro.

PRZYRODA
Odkryj niesamowity świat przyrody i poznaj 
początki naszej planety odwiedzając nasze 
galerie nauki o świecie przyrody.  
Niech zachwycą Cię cudowne kryształy i 
skamieliny. Dowiesz się w jaki sposób prawie 
dwa miliardy lat historii geologicznej  
zachowały się w kamieniach z naszej wyspy. 

Pojedź windą na 3 piętro.

HISTORIA
Wybierz się w historyczną podróż poznając 
losy pierwszych ludów Ulster, turbulentne 
czasy wojny i konfliktu, aż po okresy rozwoju 
i postępów w czasie pokoju. Nasza kolekcja 
zawiera bogactwo fascynujących artefaktów  
z okresu od 10 tysięcy lat temu do czasów 
współczesnych. Postaraj się znaleźć 
starożytną egipską mumię oraz krosno 
mechaniczne od największego na świecie 
producenta tkanin lnianych.

Pojedź windą na 1 lub 2 piętro.

OKNO NA ŚWIAT
Okno na świat – Window on Our World 
– wznosi się na wysokość trzech pięter i 
znajduje się w centrum naszego budynku. 
Przedstawiono w nim najbardziej 
imponujące eksponaty z naszych kolekcji. 
Najważniejsze ze znajdujących się w nim 
eksponatów to replika jednego z najbardziej 
imponujących krzyży celtyckich Irlandii 
oraz armata wydobyta z zatopionego statku 
Wielkiej Armady.

Okno na świat podziwiać można z Galerii 
historii współczesnej, Galerii przyrody lub 
korzystając z podejścia przy recepcji.

PRZESTRZENIE ODKRYĆ 
Poznaj naszą kolekcję z bliska w zupełnie  
inny sposób w naszych Przestrzeniach 
odkryć – Discovery Spaces – odkrywaj 
sztukę, przyrodę i historię. Przestrzenie te 
to idealne miejsca do tworzenia własnej 
sztuki, obserwowania maleńkich żyjątek 
pod mikroskopem, jak i odkrywania tego, co 
łączy przeszłość z teraźniejszością. Każdy jest 
mile widziany!

Pojedź windą na 1, 3 lub 5 piętro.

RECEPCJA
W recepcji przy punkcie informacyjnym 
zdobędziesz informacje o tym, czego możesz 
się spodziewać danego dnia i poznasz 
naszych doświadczonych przewodników. 
W tym miejscu możesz się przyłączyć do 
zorganizowanych grup z przewodnikiem 
i zobaczyć tymczasowe prezentacje całej 
oferty muzeum. 

Wejście na parterze.

POKÓJ BELFAST
Pokój Belfast – The Belfast Room – to stałe 
miejsce dla naszych tymczasowych wystaw 
organizowanych przy współpracy ze 
społecznością.

Wejście na parterze.
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SKLEP
W sklepie Muzeum w Ulster znajdziesz całą gamę 
wyselekcjonowanych towarów. Poznaj nasze kolekcje 
jeszcze lepiej dzięki szerokiej gamie dostępnych książek, 
eksploruj prace najlepszych lokalnych projektantów lub 
wybierz idealny prezent.  
 Mamy coś dla każdego!

Wejście na parterze.

KAWIARNIA
Doskwiera Ci głód? Nie 
martw się. Nasza kawiarnia 
Wynne & Pym café oferuje 
przepyszne słodkie i 
słone przekąski, lunche 
oraz wyśmienite herbaty 
i znakomite espresso. 
Kawiarnia została nazwana 
na cześć dwóch architektów, 
którzy w odstępie 50 
lat zaprojektowali nasz 
wspaniały budynek.

Wejście na parterze.

PROBLEMY I DROGA NA PRZÓD  
THE TROUBLES & BEYOND
Poznaj trudne czasy w Irlandii Północnej oraz nieustanną 
drogę wychodzenia z wieloletniego konfliktu w kontekście  
szeroko pojętych wpływów społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych i politycznych. Dowiedz się więcej o historii 
konfliktu i jego wpływie na codzienne życie, ludzi i całe 
społeczności dzięki znakomitej kolekcji eksponatów 
odzwierciedlających różnorodne perspektywy i doświadczenia. 
Wiele eksponatów zostało przekazanych bezpośrednio przez 
prywatnych darczyńców w ramach projektu dedykowanego 
tej wystawie – Collecting the Troubles and Beyond – 
który mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu ze strony 
organizacji fundującej projekty związane z dziedzictwem 
kulturowym – The National Lottery Heritage Fund.

Okno na świat dostępne jest z poziomu parteru.
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HISTORIA WSPÓŁCZESNA 1500 – 1968
Historia współczesna – Modern History – to wystawa 
skupiająca się na istotnych wydarzeniach i motywach 
opowiadających historię prowincji Ulster w latach 1500 
do 1968. Eksponaty to między innymi kostium z Dungiven 
– rzadkie szesnastowieczne odzienie wydobyte z bagna 
oraz miecz, którego właścicielem był Henry Joy McCracken 
– wybitny członek irlandzkiego stowarzyszenia Society of 
United Irishmen, który został powieszony w roku  
1798. Wiele obiektów muzealnych jest bezpośrednio 
połączonych z kluczowymi wydarzeniami i osobistościami 
ostatnich 500 lat – od takich osób jak Hugh O’Neill i Arthur 
Chichester do Isabelli Tod oraz Jamesa Connoliego.

Wejście na 2 piętrze. Osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich lub wózkach elektrycznych mogą uzyskać 
łatwiejszy dostęp do większości wystaw z 1 piętra.

ODKRYJ HISTORIĘ
Strefa odkrywania historii oferuje ciekawe sposoby 
poznawania historii Muzeum w Ulster, archeologii i kolekcji 
kultur świata. Spróbuj zrekonstruować prehistoryczną 
czaszkę, zrób sobie zdjęcie w historycznym kostiumie i znajdź 
ogromny but! Przewodnik chętnie odpowie na Twoje  
pytania.

Wejście przez galerię Historii współczesnej, 1 piętro.

GŁOSY ROKU 1968
Wystawa oferuje świeże 
spojrzenie na istotny okres 
w historii Irlandii Północnej 
opowiedzianej słowami 
osób, które bezpośrednio 
doświadczyły tych ciężkich 
czasów.

Wejście przez galerię Historii 
współczesnej, 1 piętro.
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WCZESNE LUDY
Wybierz się w podróż do przeszłości 
dzięki naszym galeriom poświęconym 
archeologii z eksponatami z czasów 
od pierwszych irlandzkich osadników 
(około 8 tysięcy lat p.n.e.) po okres 
zmian zapoczątkowanych przez 
rolników neolitu (około 4 tysięcy lat 
p.n.e.). Odkrywaj epokę brązu (około 
2 300 lat p.n.e.), gdy wykuwano 
pierwsze przedmioty z metalu i 
złota. Następnie zobacz eksponaty 
datowane na 600 lat p.n.e. – z 
początku epoki żelaza.

Wejście na 2 piętrze.

TAKABUTI
Zajrzyj do domów starożytnych 
Egipcjan i przekonaj się jak żyli 
tysiące lat temu. Dowiesz się tutaj 
więcej o życiu i śmierci Takabuti. 
W pobliżu znajdziesz drewnianą 
dziecięcą laleczkę, grzebienie, 
biżuterię i słoje, których dawniej 
używano do przechowywania 
kosmetyków.

Wejście przez galerię Wczesne ludy – 
Early Peoples, 2 piętro.

ARMADA
Ta wystawa o znaczeniu 
międzynarodowym pełna jest 
zarówno skarbów, jak i tragicznych 
historii opisujących losy Wielkiej 
Armady z roku 1588.  
Statki zatopione wzdłuż 
irlandzkiego wybrzeża to między 
innymi Girona – załadowana 
złotem i prywatnym majątkiem 
oraz La Trinidad Valencera 
przepełniona bronią wojenną.

Wejście z przejścia na 2 piętrze. 

ŚWIĘCI I UCZENI 
Odkryj historię rozprzestrzeniania 
się chrześcijaństwa w Irlandii 
(około 500 rok n.e.), któremu 
towarzyszyło nowe pismo i 
przedmioty wykonywane dla 
kościoła. Poznaj historię najazdów 
wikingów oraz naznaczonego 
konfliktem końcowego okresu 
średniowiecza w gaelickiej Irlandii 
(około 1600 lat p.n.e.).

Wejście przez galerię Wczesne ludy 
– Early Peoples, 2 piętro.

POD LUPĄ: HISTORIA
Galeria ta przeznaczona jest 
dla naszych tymczasowych 
eksponatów historycznych. Galerie 
te umożliwiają nam skupienie 
szczególnej uwagi na konkretnych 
kolekcjach i tematach. Aby 
dowiedzieć się, co eksponujemy 
w danym okresie zapraszamy do 
odwiedzenia naszej recepcji lub 
naszej strony internetowej.

Wejście z przejścia na 2 piętrze.
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SKAMIELINY I 
EWOLUCJA
Poznawaj spektakularne 
skamieliny od "cmentarzyska" 
muszli amonitowatych po 
znakomite czterometrowe 
ryby. Zobacz czaszki słoni 
karłowatych i jelenia 
olbrzymiego. Odkryj czym 
rożni się Twój szkielet od 
szkieletu małpy, myszy czy 
kreta.

Wejście z przejścia na 4 
piętrze. 

ŻYCIE NA ZIEMI – 
LIVING WORLD
Dowiedz się więcej o życiu na 
ziemi – teraz i w przeszłości. 
Podziwiaj skamieniałe algi, 
niebywałe muszle amonitów 
oraz trylobity wyglądające 
jak przybysze z innej 
planety. Zobacz współczesną 
rozgwiazdę, ogromne małże 
oraz pingwiny cesarskie. 
Możesz tu zobaczyć cudowną 
latimerię – rybę uznawaną za 
wymarłą do roku 1938, jak i 
gołębia wędrownego –  
wymarłego do roku 1914 
w związku z działalnością 
człowieka.

Wejście na 3 piętrze. 

POCZĄTKI/
SKARBY ZIEMI – 
ORIGINS/EARTH’S 
TREASURES
Dotknij fragmentu  
jądra ziemi uformowanego 
4,5 miliarda lat temu, gdy 
powstawał nasz układ 
słoneczny. Podziwiaj  
różnorodność minerałów 
i kryształów naszej 
planety oraz największą w 
Zjednoczonym Królestwie 
kolekcję minerałów 
świecących w niesamowity 
sposób w świetle UV.

Wejście na 3 piętrze.

POD LUPĄ:  
PRZYRODA
Nasze cudowne kolekcje są 
tak obszerne, że nie jesteśmy 
w stanie zaprezentować 
wszystkich naszych 
eksponatów przyrodniczych 
na raz. Galeria ta zawiera 
okresowo wymieniane 
eksponaty z całej planety, jak 
i spoza niej.

Wejście na 3 piętrze.

ODKRYJ PRZYRODĘ
Eksploruj świat przyrody od 
egzotycznych muszli, motyli, 
skamielin i minerałów po 
tutejsze zwierzęta i ptaki. 
Spójrz przez mikroskop na 
niewielkie owady i dotknij 
niektórych większych 
eksponatów – możesz nawet 
dotknąć ogona słonia!

Wejście na 3 piętrze. 

CZAS GŁĘBOKI I 
EPOKA LODOWCOWA
Cofnij się w czasie i odkryj 
najstarsze kamienie Irlandii, 
pradawne oceany, erę 
dinozaurów i krajobrazy 
wulkaniczne. Zejdź na dół i 
wejdź w epokę lodowcową.

Wejście na 3 piętrze przez 
Pod lupą: Przyroda.
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ODKRYJ SZTUKĘ
To miejsce gwarantuje 
dobrą zabawę i możliwość 
szlifowania umiejętności 
artystycznych pod okiem 
naszych pomocnych 
przewodników. Zajęcia 
inspirowane są aktualnymi 
wystawami i zachęcają do 
tworzenia własnych dzieł. 
Są znakomite zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych. 
Odbywają się one w jasnym 
przestronnym pomieszczeniu 
z widokiem na ogrody 
botaniczne.

Wejście na 5 piętrze. 

GALERIA SZTUKI 
STOSOWANEJ 
GEORGE'A I ANGELI 
MOORE – GEORGE 
AND ANGELA MOORE 
GALLERY OF  
APPLIED ART.
Sztuka stosowana to stosowanie 
projektów artystycznych 
w zdobieniu przedmiotów 
codziennego użytku. Nasze 
kolekcje obfitują szczególnie 
w dzieła z XVIII wieku oraz 
dzieła sztuki współczesnej. 
Najciekawsze eksponaty to 
między innymi ceramika z 
Belleek oraz ceramika studyjna, 
szkła irlandzkie, biżuteria i 
rzeźby artystów pochodzących 
z różnych państw.

Wejście na 5 piętrze.

GALERIA NR 1  
I GALERIA NR 2
Obie te przestrzenie 
przeznaczone są na nasze 
własne kolekcje, skupiające 
się na sztuce europejskiej i 
irlandzkiej sprzed roku 1870 
oraz na wystawy specjalne.

Wejście na 5 piętrze.

GALERIA NR 3
Ta imponująca galeria 
przedstawia naszą uznaną 
kolekcję mody.

Wejście przez Galerię sztuki 
stosowanej George'a i Angeli 
Moore – George and Angela 
Moore Gallery of Applied Art, 
na 5 piętrze.

GALERIA NR 4
Kameralna przestrzeń jest 
idealna dla zróżnicowanych 
i często delikatnych dzieł 
wykonanych na papierze.   
Wystawy tego typu dzieł 
trwają maksymalnie rok, 
gdyż materiały te są wrażliwe 
na działanie światła. 

Wejście na 4 piętrze .

GALERIA NR 5
Sztuka irlandzka po 1870 
roku stanowi  główną część 
naszej kolekcji, dlatego 
wystawiamy ją w samym 
sercu naszych galerii sztuki. 
Od czasu do czasu w 
przestrzeni tej prezentowane 
są też wystawy tymczasowe.

Wejście na 4 piętrze .

GALERIA NR 6
Największa i najbardziej 
zróżnicowana z naszych 
przestrzeni sztuki. W 
tym miejscu regularnie 
wystawiamy dzieła z naszej 
dwudziestowiecznej kolekcji 
oraz dzieła współczesne. W 
tym imponującym miejscu 
organizujemy też szeroką 
gamę tymczasowych wystaw. 

Wejście na 4 piętrze .

POD LUPĄ: SZTUKA
To tutaj wystawiamy nasze 
własne kolekcje i okazjonalnie 
zapożyczone eksponaty w 
ramach wystaw tematycznych 
obejmujących różnych 
artystów, szkoły i motywy.

Wejście z przejścia na 4 piętrze.



Cofnij się w czasie i doświadcz tego 
jak żyli ludzie w Ulster 100 lat temu. 

Muzeum Ludowe w Ulster to 
przestrzeń na świeżym powietrzu 
umożliwiająca zapoznanie się z 
żywą historią skupiającą się na 
tętniącym życiem miasteczku 
handlowym Ballycultra. Znajdziesz 
tam autentyczne budynki 
przetransportowane z miejsc, w 
których je wzniesiono. Oglądnij w 
kinie film z dźwiękiem, wyślij list 
na poczcie lub spróbuj słodkości w 
lokalnym sklepiku. 

Ludzie tutaj żyją i ubierają się tak 
samo jak ich przodkowie. Poznaj 
kowala pracującego w kuźni żelaza. 
Porozmawiaj z wyplataczem koszy 
i spróbuj swych sił w wyplataniu 
z sitowia, wikliny i słomy. Przejdź 

się po wiejskiej okolicy, aby 
móc podziwiać bielone domy 
na farmach, którymi okraszone 
są okoliczne pagórki. Zobaczysz 
zwierzęta gospodarskie, takie 
jak konie, osły, kury i posmakuj 
zarówno znoju, jak i uciech 
rolniczego życia.

Godziny otwarcia:

Od marca do września: 
od wtorku do niedzieli w 
godzinach od 10:00 do 17:00

Od października do lutego 
Od wtorku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 16:00
W soboty i niedziele od godzinach 
od 11:00 do 16:00

Odkryj jedną z najbardziej 
imponujących kolekcji 
eksponatów związanych z 
transportem w Europie, dobranych 
w taki sposób, aby opowiadały 
one historię zmian społecznych 
i technologicznych u początku 
współczesnych czasów. 

Możesz tam zobaczyć potężne 
lokomotywy, powozy konne, 
zabytkowe motory i samochody 
o przeróżnych kształtach i 
rozmiarach. Te cenne pojazdy 
przedstawiają wysiłki lokalnej 
społeczności podejmowane 
w celu znalezienia szybszych 
i wydajniejszych środków 
lokomocji. Miejsce to jest 
niezwykłym źródłem inspiracji 
dla projektantów, inżynierów i 
przyszłych poszukiwaczy przygód. 

Najważniejsze eksponaty 
to autentyczny DeLorean 
– samochód zbudowany w 
Irlandii Północnej, który stał 
się popularny dzięki trylogii 
Powrót do przyszłości, Maedb 
– najpotężniejsza lokomotywa 
parowa, która kiedykolwiek 
jeździła na torach Irlandii oraz 
Short SC1 – wczesny odrzutowiec 
bojowy zdolny do pionowego 
startu. 

Godziny otwarcia:

Od marca do września: 
od wtorku do niedzieli w 
godzinach od 10:00 do 17:00
 
Od października do lutego 
Od wtorku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 16:00
W soboty i niedziele w godzinach 
od 11:00 do 16:00

MUZEUM TRANSPORTU  
W ULSTER – ULSTER 

MUZEUM LUDOWE W  
ULSTER



Wyrusz w niebywałą podróż przez 
wieki i rozległy Ocean Atlantycki, 
aby poznać historię irlandzkiej 
emigracji. Odkryj świat wiejskiego 
Ulster pozostawiony za sobą przez 
emigrantów. Poznaj szczegóły ich 
ciężkiej podróży przez ocean oraz 
kolonialną społeczność, do której 
dołączyli w Ameryce. 

Przespaceruj się po wiejskiej 
okolicy dziwiętnastowiecznego 
Ulster, która została pieczołowicie 
odwzorowana poprzez 
przeniesienie autentycznych 
dawnych budynków, cegła po 
cegle, z miejsc w których zostały 

one pierwotnie wzniesione. Udaj 
się w podróż na pokładzie statku 
Brig Union – wiernej replice 
autentycznego środka transportu 
emigrantów. Odkryj Nowy Świat 
oraz innowacyjne rozwiązania 
nowoprzybyłych osób stawiających 
czoła wyzwaniom związanym z 
osiedleniem się na Dzikim Zachodzie. 

Doświadczaj przeszłości poprzez 
zajęcia manualne, takie jak 
przędzenie lnu, wiejskie zabawy 
taneczne i gotowanie tradycyjnych 
potraw. Możesz oglądać kowali 
i powroźników przy pracy oraz 
usiąść w sali lekcyjnej.

Godziny otwarcia:

Od marca do września: 
od wtorku do niedzieli w 
godzinach od 10:00 do 17:00

W lipcu i sierpniu
codziennie w godzinach  
od 10:00 do 17:00

Od marca do września: 
od wtorku do niedzieli w 
godzinach od 10:00 do 17:00

Od października do lutego
Od wtorku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 16:00
W soboty i niedziele w godzinach 
od 11:00 do 16:00

AMERYKAŃSKI PARK 
LUDOWY W ULSTER – 
ULSTER AMERICAN  
FOLK PARK



nmni.com

DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ
Opłacając roczne członkostwo wesprzesz muzea 
i uzyskasz świetne korzyści, takie jak darmowe 
wejście do Muzeum Ludowego w Ulster, Muzeum 
Transportu w Ulster oraz Amerykańskiego Parku 
Ludowego w Ulster. Otrzymasz również zniżki  
w naszych sklepach i kawiarniach. 

Aby dowiedzieć się, jak zostać członkiem lub 
przekazać datek na muzeum, zapraszamy na naszą 
stronę internetową nmni.com/get-involved.

PROSIMY O WSPARCIE
Dzięki waszym datkom Muzeum w Ulster jest 
dostępne za darmo dla każdego. Finansują one 
nasze wysiłki, dzięki którym bogactwo naszego 
muzeum jest dostępne dla szkół, młodzieży, osób  
starszych oraz osób, które bez waszej pomocy nie 
mogłyby sobie pozwolić na wizytę w muzeum.

Wasze wsparcie finansowe umożliwia nam również 
korzystanie z rządowego programu Gift Aid. To ulga 
podatkowa dla organizacji charytatywnych, która 
pozwala nam uzyskać dodatkowe 25 pensów przy 
każdym otrzymanym funcie.

WSPIERAJ NASZE MUZEA JUŻ DZIŚ 
Przekaż wsparcie finansowe i pomóż nam dbać o nasze bezcenne dobro narodowe.  
Twoje datki zostaną przekazane bezpośrednio na cele związane z konserwacją, odrestaurowywaniem i wystawianiem 
niezliczonych zabytkowych eksponatów, dzieł sztuki i fotografii. Proponujemy wspieranie muzeów na dwa sposoby: 


