
 

Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 

20 listopada 2016 r. 

 

Program  
 

 

1.Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
pl. Matejki 13, tel. (12) 299-20-29                                                                 

Wystawa twórczości Konstantego Laszczki, zwieńczenie obchodów Roku Konstantego 

Laszczki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w 60. rocznicę śmierci 

artysty.  

 

2.Muzeum Archeologiczne w Krakowie  
ul. Poselska 3, tel. (12) 422-75-60  

Wydarzenia (rezerwacja pod numerem 12 422 71 00 wew. 50): 

11.00 Spacer edukacyjny dla dorosłych: „Muzeum Archeologiczne w Krakowie – podróż 

w przeszłość”,  

11.00 Warsztaty dla dzieci: „Zabawy z pradziejową ceramiką”   

13.00 Warsztaty dla dzieci: „Egipt darem Nilu”. 

14.00, 15.00, 16.00 Zwiedzanie z przewodnikiem wewnętrznego dziedzińca muzealnego 

(tylko raz w roku!), Indywidualne zwiedzanie wystaw (godz. 10.00-16.00) 

Wystawy stałe:  

„Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” 

„Bogowie starożytnego Egiptu” 

„Peruwiańskie Zbiory Władysława Klugera” 

„Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie” 

Wystawy czasowe: 

„Dwadzieścia lat polskich wykopalisk w Sakkarze (Egipt)” 

„Chrzest 966 – oblicza chrystianizacji” 

„Życie codzienne w Małopolsce w czasach chrztu Polski” 

 

3.Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie   
   ul. Kanonicza 19-21, tel. (12) 628-82-11 

Prezentacja: „Ojciec Święty laureatem nagrody Karola Wielkiego w 2004 r.”. Jest to jedno 

z ostatnich wyróżnień, jakie Jan Paweł II przyjął podczas swojego pontyfikatu. Medal, 

dyplom i objaśnienia prezentowane będą w sali otwierającej ekspozycję poświęconą Karolowi 

Wojtyle 

 

4.Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”  
ul. Wita Stwosza 12, tel. (12) 410-07-70  

11.00, 13.00, 15.00 Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem (zbiórka za kasą Muzeum) 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o rezerwację  

pod numerem telefonu 12 41 00 770 lub e-mail: rezewacja@muzeum-ak.pl 

 

SALA PRZY DZIEDZIŃCU 

12.00 Promocja książki wydawnictwa M pt. „Polskie Podziemie w oczach wroga” 

z udziałem autorów: prof. Jana Rydla i prof. Andrzeja Leona Sowy. 

Prowadzenie: Piotr Słabek – redaktor naczelny Wydawnictwa M. 



 

MAŁA AKADEMIA 

12.00, 15.00 Warsztaty „Nie tylko bronią walczono” dla uczestników w wieku 13 – 16 lat. 

II wojna światowa to nie tylko pistolety maszynowe Sten, rakieta V-2, czołgi Vickers i zrzuty 

dokonywane z pokładów Halifaxów. Orężem w walce z wrogami były też kolejne wydania 

Biuletynu Informacyjnego, wiadomości podawane w radiu "Błyskawica" czy wiersze 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Program warsztatów obejmuje zwiedzanie ekspozycji 

stałej. 

Zapisy na warsztaty: 12 41 00 770  lub rezewacja@muzeum-ak.pl 

 

DZIEDZINIEC 

11.00 – 18.00 Prezentacja munduru Żołnierza Wyklętego 

Ze względu na prześladowania żołnierzy podziemia przez komunistyczny aparat przemocy 

do dziś zachowało się niewiele mundurów używanych przez Żołnierzy Wyklętych. Jeden 

z nielicznych, jakie przetrwały do naszych czasów, trafił niedawno do zbiorów Muzeum AK 

w Krakowie, a podczas Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich zostanie po raz 

pierwszy zaprezentowany szerokiej publiczności 

 

13.00 – 15.00 Prezentacja procesu konserwacji broni 

Na stanowisku zaprezentowane zostaną elementy broni w różnych fazach konserwacji. Będzie 

można dowiedzieć się na czy polega ten proces, a także z użyciem jakich materiałów jest 

wykonywany. 

 

5. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie  
Ratusz, plac Wolnica 1 tel. (12) 430-55-63,  

   

Karol „Heródek” Wójciak – spotkanie z autorami projektu HERODEK.PL oraz warsztaty 

dla młodzieży i dorosłych  

 

12.30 – 14.30   Otwarte warsztaty zainspirowane twórczością Karola „Heródka” Wójciaka  

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych. Nie ma rezerwacji. Warsztaty 

prowadzone są do wyczerpania materiałów 

 

15.30 – 16.30  Premiera portalu HERODEK.PL  – spotkanie z autorami projektu 

 

Podczas spotkania autorzy projektu HERODEK.PL – Maja Kubacka, autorka scenariusza 

spektaklu „Nieudany Krewniak” i Grzegorz Graff, kustosz w Muzeum Etnograficznym 

w Krakowie – opowiedzą o swojej przygodzie poznawania i odczytywania twórczości Karola 

Wójciaka „Heródka”.  

Spotkaniu będzie towarzyszyła prezentacja rzeźb „Heródka” ze zbiorów Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie  

 

6. Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie  
   ul. Floriańska 25,  tel. (12) 421-92-79  

Wystawa stała oraz pokaz: „ Zioła i herbaty świata” 

 

7. Muzeum Geologiczne ING PAN  
   ul. Senacka 3, tel. (12) 422-19-10 

10.00 - 16.00 

stała wystawa: „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego"  



oraz na ten dzień: "Geologiczne brzydkie kaczątko, czyli piękno w skalnej skorupie”   

 

8. Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH   
al. Mickiewicza 30, tel. (12) 617-23-65,  

Nowa ekspozycja minerałów i skamieniałości w Muzeum Geologicznym WGGiOŚ AGH  

 

9. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie  
   ul. Józefitów 16, tel. (12) 634-59-32  

Podczas kolejnej edycji Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich, w Muzeum Historii 

Fotografii odbędą się pokazy, ukazujące zwiedzającym fragmenty zbiorów fotograficznych 

włączonych do kolekcji muzealnej w ostatnim czasie. 

 Pierwszym z pokazów, które Muzeum Historii Fotografii przygotowało dla 

zwiedzających to prezentacja fotografii Stefana Wojneckiego, jednego z najwybitniejszych 

fotografów polskich XX wieku, przedstawiciela fotograficznej neoawangardy. Na ekspozycji 

będzie można zobaczyć prace z cyklu  opatrzonego tytułem „Fotografia tożsamości”. Pracując 

nad cyklem artysta, posługiwał się nanoszoną ręcznie na różne podłoża fotograficzną emulsją, 

tworząc w ten sposób obiekty, które odwołują się do rodzinnego archiwum fotograficznego i 

dotykają obszaru przestrzeni prywatnej pamięci.  

  Drugi pokaz pod tytułem: „Z kręgu ITD.” ma przedstawiać zdjęcia będące 

najlepszymi przykładami polskiego reportażu fotograficznego z czasów jego największego 

rozkwitu w historii polskiej fotografii, kupionych przez MHF w 2016 roku w ramach 

dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 Do siedziby muzeum zapraszamy także na spotkanie z folklorem z okolic Krakowa. 

Wystawa „Po „krakowsku” – to znaczy jak?” Pokazuje fascynację motywami krakowskimi, w 

konsekwencji której stawały się one inspiracją m.in. w inscenizacjach baletu, były 

natchnieniem dla malarzy i projektantów. Wiele tych fascynacji zostało utrwalonych dzięki 

niezwykle popularnej od połowy XIX wieku fotografii. 

 

10. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  
 Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, tel. 12 426 50 60 

10.00–18.00 

Pałac Krzysztofory 

Rynek Główny 35, tel. 12 426 50 60 

Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń (wystawa stała) 

Zamek Lubownia jako siedziba zastawu spiskiego (wystawa czasowa) 

Wstęp na wystawę Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń wyłącznie dla zwiedzających 

indywidualnie. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną 

na stronie www.bilety.mhk.pl 

11.00 – Zakładamy miasto! Warsztaty dla dzieci w wieku 6–9 lat, podczas których uczestnicy 

poznają różne typy miast oraz budynków, dowiedzą się, kto w przeszłości je lokował, 

a następnie zaprojektują miasto swoich marzeń 

Prowadzenie: Katarzyna Bury, Melania Tutak  

Miejsce: sala edukacyjna zachodnia 

Rezerwacja – COZ 

12.00–15.00 Krzysztofory na pożegnanie: 

12.00 spacer dla dzieci w wieku 9–12 lat po zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory, 

w których w roku 2017 rozpocznie się remont 

Prowadzenie: Kamil Stasiak 

Rezerwacja – COZ 



14.00 spacer dla osób dorosłych po zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory, w których 

w roku 2017 rozpocznie się remont 

Prowadzenie: Kamil Stasiak 

Rezerwacja – COZ 

16.00 – Strażnicy zaczarowanej księgi - spektakl teatralny dla dzieci w wieku 5–10 lat, 

który przeniesie je w świat krakowskich legend i tajemnic ukrytych w podziemiach Pałacu 

Krzysztofory. W rolach głównych Krzysztoforek i Dorotka 

Miejsce: sala audytoryjna Kupferhaus 

Rezerwacja biletów: www.bilety.mhk.pl lub do odbioru przed spektaklem w COZ i w kasie 

Pałacu Krzysztofory 

17.00–18.00 – Wokół Wesela 

Wykłady: 

dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl – Wesele w Reducie 

Historia wystawienia Wesela Stanisława Wyspiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

okresu międzywojennego i historii pracy nad spektaklem zespołu Reduty. 

dr Joanna Zdebska-Schmidt – Nie tylko wesele – losy Pana młodego 

Historia życia Lucjana Rydla widziana nie tylko przez pryzmat jego wesela, które stało się 

zaczynem dla dramatu Wyspiańskiego, ale przede wszystkim jego bogatego i niezwykle 

ciekawego życiorysu. 

Miejsce: sala Baltazara Fontany 

Wieża Ratuszowa 

Rynek Główny 1 tel. 12 426 50 60 

Theatrum ceremoniale, czyli królewskie wjazdy do Krakowa (wystawa planszowa – I piętro) 

Czas miejski – czas Krakowa (wystawa planszowa – IV piętro) 

11.30, 13.30, 15.30, 16.30 zwiedzanie Wieży Ratuszowej z przewodnikiem 

Rezerwacja: www.bilety.mhk.pl  

Rynek Podziemny 

Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60 

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa (trasa turystyczna) 

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 zwiedzanie trasy turystycznej Śladem europejskiej 

tożsamości Krakowa z przewodnikiem (rezerwacja www.bilety.mhk.pl)  

Wstęp na trasę turystyczną wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie. Liczba miejsc jest 

ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie www.bilety.mhk.pl 

Podziemia Rynku będą czynne do godziny 20.00. Ostatnie wejście 75 minut przed 

zamknięciem. 

Kamienica Hipolitów 

pl. Mariacki 3, tel. 12 426 50 60 

Mieszczański dom (wystawa stała) 

Kraków w pudełku (wystawa czasowa) 

11.00, 13.00 Sgraffito dla każdego. Warsztaty dla dzieci w wieku 6–14 lat, podczas których 

uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądały fasady dawnych kamienic oraz jakie ozdoby można 

było na nich odnaleźć. 

Prowadzenie: Michał Hankus i dr Iwona Kawalla 

Rezerwacja – COZ 

Fabryka Emalia Oskara Schindlera 

ul. Lipowa 4, tel. 12 426 50 60 

Kraków – czas okupacji 1939–1945 (wystawa stała) 

Jeńcy wojenni w Krakowie 1939–1945 (wystawa czasowa) 



Wstęp na wystawę stałą wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie. Liczba miejsc 

ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie www.bilety.mhk.pl 

Ostatnie wejście 90 minut przed zamknięciem 

16.00–17.00  Jak powstaje Muzeum na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Płaszowie 

Wykłady: Stanisław Petrykowski – Rola archeologii współczesnej, czyli czego możemy się 

spodziewać po badaniach archeologicznych byłego KL Plaszow; Marta Śmietana – Dawny 

KL Plaszow. Długa droga do upamiętnienia 

Miejsce: sala kinowa, I piętro 

Przez cały dzień w holu na parterze: projekcja krótkometrażowego filmu promującego 

powstające Muzeum Podgórza (reż. Jakub Leszko, rok prod. 2016, czas: 3 minuty). 

Apteka pod Orłem 

Plac Bohaterów Getta 18 

Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim (wystawa stała) 

Lekarze w getcie krakowskim (wystawa plenerowa) 

13.00 – Historia obrazkowa. Warsztaty tworzenia komiksu historycznego dla dzieci w wieku 

9–14 lat 

Prowadzenie: Tomasz Bereźnicki 

Miejsce: sala edukacyjna 

Rezerwacja – COZ 

Ulica Pomorska 

ul. Pomorska 2, tel. 12 426 50 60 

Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956 (wystawa stała) 

14.30 – Obraz Narodowych Sił Zbrojnych w kinie wojennym PRL 

Wykład dr Moniki Maszewskiej-Łupiniak 

Na wybranych przykładach filmowych zostaną przedstawione zagadnienia związane z rolą 

i znaczeniem filmu jako instrumentu propagandowego wykorzystywanego przez władze PRL 

do kreowania i utrwalania negatywnego obrazu Narodowych Sił Zbrojnych 

Miejsce: sala LOK 

Stara Synagoga 

ul. Szeroka 24 

Dzieje i kultura Żydów krakowskich (wystawa stała) 

Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 roku (wystawa 

czasowa) 

10.00–18.00 pokaz faksymile zwoju Księgi Estery (Megilat Ester) z Krakowa znalezionego 

po II wojnie światowej, obecnie znajdującego się w zbiorach Yad Va-Shem (Instytutu 

Pamięci Narodowej) w Izraelu. Pokazowi towarzyszy odczytanie Księgi Estery w języku 

hebrajskim z nagrania na płycie CD 

Dom Zwierzyniecki 

ul. Królowej Jadwigi 41, tel. 12 426 50 60 

Mieszkanie przedmiejskie przed stu laty (wystawa stała) 
Zwierzyniec zaprasza: Grzegórzki (wystawa czasowa) 

10.00–12.00 Andrzejki na Grzegórzkach 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat, podczas których uczestnicy – poprzez wspólną 

zabawę i wykonanie potrzebnych artefaktów – poznają tradycyjne gry andrzejkowe 

Prowadzenie: Diana Nowak i dr Wacław Szczepanik 

Rezerwacja – COZ 

Dzieje Nowej Huty 

os. Słoneczne 16, tel. 12 426 50 60 

Sport w Nowej Hucie (wystawa czasowa) 

11.00–12.30 W zdrowym ciele nowohucki duch 



Zajęcia ruchowe na wystawie czasowej Sport w Nowej Hucie dla dzieci w wieku 6–12 lat 

połączone z opowieścią o historii nowohuckiego sportu oraz o ważnych animatorach rozwoju 

kultury fizycznej. Zabierzcie ze sobą wygodne obuwie i strój do ćwiczeń! 

Prowadzenie: Piotr Kapusta 

Rezerwacja – COZ 

Zagraj z nami! 

Przez cały dzień zapraszamy dzieci i dorosłych do interaktywnej zabawy, która pozwoli Wam 

odkryć tajemnice muzealnych obiektów. Odpowiadaj na pytania i… wygrywaj nagrody! 

Karty zadań do pobrania w kasach oddziałów MHK. 

Przez cały dzień można samodzielnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe w oddziałach 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

Ostatni zwiedzający będą wpuszczani 30 minut przed zamknięciem. 

Przez cały dzień we wszystkich oddziałach Muzeum będzie można nabyć wydawnictwa 

MHK z rabatem 20% 

Szczegółowe informacje i rezerwacje: 

Centrum Obsługi Zwiedzających (COZ) 

poniedziałek – niedziela 10.00–19.00 

tel. 12 426 50 60, info@mhk.pl 

www.mhk.pl 

facebook.com/MuzeumKrakowa 

 

11. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 

ul. św. Wawrzyńca 15, tel. (12) 421-12-42 wew. 136  

Prezentacja wystaw: „Drukarstwo krakowskie XV-XX w.”, „Tramwaje na Wawrzyńca”, 

„Inżynieryjny portret miasta”, „Motokultura” oraz  wystaw interaktywnych „Wokół koła”  

i „Więcej światła”. Wystawy udostępniane będą zwiedzającym od godziny 10.00 do 16.00  

10.30 (hala F) Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Tramwaje na Wawrzyńca”. 

Wspólnie z przewodnikiem goście wejdą do wybranych, zabytkowych wozów tramwajowych 

i prześledzą zmiany, jakie zachodziły w ich wnętrzach. Prosimy o wcześniejszą rezerwację. 

Rezerwacja pod numerem tel. 12 421 12 42 wew. 136 lub osobiście w kasie muzeum. Ilość 

miejsc ograniczona 

11.30 (hala D) Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy ,,Motokultura” 

Wspólnie z przewodnikiem otworzymy samochodowe  drzwi i zajrzymy do środka m.in. Fiata 

126p, Poloneza i Smyka. Zapraszamy wszystkich chętnych, rezerwacja nie wymagana. 

12.30  (sala biblioteki muzealnej) Budujemy turbinę wodną – warsztaty rodzinne. 

Na warsztatach dowiemy się jak wyglądał pierwszy krakowski system wodociągowy 

oraz w jaki sposób krakowianie zaopatrywani byli w wodę. Poznamy budowę i działanie 

średniowiecznego rurmusa. Każdy uczestnik wykona własną zabawkę edukacyjną – małą 

turbinę wodną. 

Rezerwacja pod numerem tel. 12 421 12 42 wew. 136 lub osobiście w kasie muzeum 

14.00 (sala biblioteki muzealnej) prelekcja o nowinkach technicznych, połączona 

z prezentacją multimedialną 

 

12. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

al. Jana Pawła II 39, tel. (12) 642-87-00  

9.00-10.30 warsztaty „Pomyśl, zbuduj, lataj” 

10.30 pokaz filmu lotniczego „Speed&Angels”  

12.00 spotkanie przy samolocie prowadzone przez Pana Jana Hoffmanna „Od strzałki 

do rakiety kierowanej”.  

14.00 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem   



15.30-16.30 warsztaty „Pomyśl, zbuduj, lataj”. Warsztaty adresowane są do dzieci 

i młodzieży szkolnej. Grupa warsztatowa może liczyć do 25 uczestników. Zapisów można 

dokonywać drogą mailową na adres:  kasa@muzuemlotnictwa.pl do dnia 18 listopada 2016 r., 

decyduje kolejność zgłoszeń 

 

13. Muzeum Narodowe w Krakowie  

Gmach Główny, al. 3 Maja 1, tel. (12) 295-55-00 

10.00–16.00 

Wystawy stałe: 

Galeria „Broń i Barwa w Polsce”  

Galeria Rzemiosła Artystycznego  

 Muzeum Dźwięków – Dźwiękowy Mikroskop – interaktywna instalacja dźwiękowa 

 10.00–16.00 Spotkanie przy szachach – do gry zaprasza Małopolski Związek 

Szachowy 

Galeria Sztuki Polskiej XX wieku 

 13.00 Połączony z wykładem pokaz nowych nabytków w ramach projektu „Nowe 

skarby Muzeum Narodowego w Krakowie”: Ludwik Puget – rzeźby i meble, hol, II 

piętro*; prowadzenie – kustosz Urszula Kozakowska-Zaucha  

 Pokaz nowych nabytków w ramach projektu „Dialog z modernizmem. Sztuka 

współczesna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”: Andrzej Pawłowski 

Hipogryf z cyklu Heliogramy**, II piętro 

 Pokaz nowych nabytków w ramach projektu „Dialog z modernizmem. Sztuka 

współczesna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”: Andrzej Ziębliński 

A7980 5050**, II piętro 

Wystawy czasowe: 

 „Złoty wiek malarstwa węgierskiego”, Sala Wystaw Zmiennych, I piętro 

 „Sztuka Legionów Polskich”, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”  

 „Sztuka Teraz” – wystawa, w trakcie której można będzie spotkać artystów projektu 

Szlachetnej Paczki, hol (parter oraz I piętro) 

 

*Zakup dzieł dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu Kolekcje / Kolekcje muzealne 2016. 

** Zakup dzieł dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

ramach programu Kolekcje/Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 2016. 

Wydarzenia towarzyszące: 

14.00 – Koncert jazzowy w wykonaniu Boba Jazz Band (hol, parter) 

 

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH 

Rynek Główny 3, godz. 10.00–16.00 

Wystawa stała 

Sala: Bacciarellego, Michałowskiego, Siemiradzkiego, Chełmońskiego 

Wystawy czasowe: 

 „Lela Pawlikowska. Rysunki”, Sala Malarnia, I piętro 

Wydarzenia towarzyszące: 

11.30 Pokaz konserwatorski XVI-wiecznego kobierca tureckiego z motywami czintamani 

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, jednego z największych zachowanych 

na świecie. Pokazowi towarzyszyć będzie wykład na temat zagadnień historycznych 

mailto:kasa@muzuemlotnictwa.pl


i konserwatorskich; prowadzenie dr Beata Biedrońska-Słota, Anna Olkuśnik-Tabisz, 

Kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin i Ubiorów Muzeum Narodowego w Krakowie  

 

PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA 

ul. Kanonicza 17, godz. 10.00–16.00 

Wystawy stałe: 

Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” 

Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek" 

Kolekcja studyjna rzeźby architektonicznej: „Kraków na wyciągnięcie ręki” 

Wydarzenia towarzyszące: 

12.00 Fundacja Europejskie Centrum Muzyki, koncert pt. Sacrosfera, Sala Cnót, I piętro 

10.00–16.00 zwiedzanie Dziedzińca zewnętrznego wraz z Lapidarium. Miejsce to, 

niedostępne na co dzień, przeniesie nas w czasy renesansu  

 

MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO 

ul. Piłsudskiego 10–12, godz. 10.00–16.00 

Wystawy stałe: 

Stała ekspozycja numizmatyczna 

Wystawy czasowe: 

 Kolekcja – ewolucja. Wystawa darów dla Gabinetu Numizmatycznego z lat 2000–

2016, Sala Wystaw Zmiennych, I piętro 

 Starodruki medalierskie – wystawa najpiękniejszych i najciekawszych starodruków 

z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, opowiadających o sztuce medalierskiej, 

Galeria, I piętro 

 Pokaz daru Michała Krupowiesa dla Gabinetu Numizmatycznego, Galeria, I piętro 

Wydarzenia towarzyszące: 

10.00, 11.00, 12.00 – Nauka i sztuka: mezalians czy małżeństwo z rozsądku? –  

wizyta w Laboratorium Analiz Nieniszczących i Badań Obiektów Zabytkowych MNK,  

prowadzenie Anna Klisińska-Kopacz, Agata Mendys, Piotr Frączek (liczba miejsc 

ograniczona),  

10.30 Co nowego w Gabinecie Numizmatycznym? – spotkanie na wystawie Kolekcja – 

ewolucja; prowadzenie: kustosz Mateusz Woźniak  

 

PAWILON JÓZEFA CZAPSKIEGO 

ul. Piłsudskiego 12, godz. 10.00–16.00 

Wystawa stała 

Muzeum biograficzne Józefa Czapskiego 

Wydarzenia towarzyszące: 

15.00 Oprowadzanie po Pawilonie; prowadzenie Zuzanna Buchholz (zbiórka przy wejściu 

do Galerii) 

 

KAMIENICA SZOŁAYSKICH IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO 

pl. Szczepański 9, godz. 10.00–16.00 

Wystawy czasowe: 

 „Szuflada Szymborskiej”, Sala Wystaw Zmiennych, parter 

 „Rodin/Dunikowski. Kobieta w polu widzenia”, Galeria, I piętro 

Wydarzenia towarzyszące: 



 10.15 Oprowadzanie po wystawie „Rodin/Dunikowski. Kobieta w polu widzenia”; 

prowadzenie Iga Figiel (zbiórka przy wejściu do Galerii) 

 11.30 Byle do wernisażu. Podręcznik koordynatora wystaw; prowadzenie: Katarzyna 

Pawłowska, Katarzyna Maniak, koordynatorzy wystaw MNK 

 

DOM JANA MATEJKI 

ul. Floriańska 41, godz. 10.00–16.00 

Wystawa stała 

Muzeum biograficzne Jana Matejki 

Wystawy czasowe: 

 Pokaz muzealnych nowości w Domu Jana Matejki Galeria, III piętro 

Wydarzenia towarzyszące: 

11.00 Zbiory sakralne z kolekcji Jana Matejki – oprowadzanie kuratorskie: Marta Kłak-

Ambrożkiewicz  

DOM JÓZEFA MEHOFFERA 

ul. Krupnicza 26, godz. 10.00–16.00 

Wystawa stała 

Muzeum biograficzne Józefa Mehoffera  

 Pokaz nabytków pozyskanych przez MNK  w ramach projektu  Arcydzieła sztuki 

witrażowej Józefa Mehoffera – studia rysunkowe do witraży fryburskich i witraż 

Caritas, I piętro* 

Wydarzenia towarzyszące: 

 12.00 Oprowadzanie kuratorskie; prowadzenie: kustosz Beata Studziżba-Kubalska 

 15.00 Nuty Jadwigi Mehofferowej. Recital fortepianowy Marii Słysz z utworami 

nawiązującymi do tradycji muzycznej spotkań odbywających się w domu artysty. 

Recitalowi towarzyszyć będzie prezentacja nut ze zbioru Jadwigi Mehofferowej. 

*Zakup dzieł dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Kolekcje/Kolekcje Muzealne” 2016 

 

EUROPEUM – OŚRODEK KULTURY EUROPEJSKIEJ  

pl. Sikorskiego 6, godz. 10.00–16.00 

Wystawa stała 

Kolekcja sztuki europejskiej od XII w do XX wieku 

Wystawy czasowe: 

 Pokaz rzeźb Barbary Falender „Sarkofag” i „Sarkofag dla rodziców”, dziedziniec** 

 Tajemnice Świętego Szczepana. Nieznany obraz Hansa von Aachen, Galeria, I piętro 

Wydarzenia towarzyszące: 

 12.00 Wierszyki domowe, Wierszyki rodzinne – wiersze dla dzieci czyta autor Michał 

Rusinek – Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Galeria, I piętro 

 13.30 wykład na temat twórczości Barbary Falender; prowadzenie: kustosz Anna 

Budzałek, sala multimedialna 

**Zakup dzieł dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu Kolekcje/Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 2016 

 

 



MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH – ARSENAŁ 

ul. Pijarska 8, godz. 10.00–16.00 

Wystawa stała 

Galeria Sztuki Starożytnej 

Wystawy czasowe 

 Pokaz obrazu Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem wybitnego holenderskiego 

artysty Rembrandta Harmenszoona van Rijna 

Wydarzenia towarzyszące: 

12.30 – Spotkanie w Galerii pt. Niewinna kopia czy fałszerstwo?; prowadzenie: dr Dorota 

Gorzelany, kustosz zbiorów sztuki starożytnej MNK 

W sklepach muzealnych promocyjne ceny! 

 

14. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim w Niepołomicach  

      Niepołomice, ul. Zamkowa 2, tel.(12) 281-30-11 

godz. 10.00 – 16.00 

Wystawy czasowe  

* PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI. CZARTORYSCY NARODOWI 

13.00 Tomasz Kusion, kustosz Zbrojowni kolekcji Książąt Czartoryskich 

opowie o szabli Tadeusza Kościuszko, tarczy wróżebnej króla Sobieskiego, zbroi husarskiej 

i innych militariach z przełomu XVII i XVIII w. 

* ARCHEOLOGICZNA AUTOSTRADA 

14.00 Albert Zastawny, kustosz Muzeum Archeologicznego w Krakowie 

opowie o wykopaliskach przy budowie autostrady A-4 i życiu codziennym na terenach 

dzisiejszej gminy Niepołomice 7,5 tysiąca lat temu 

WARSZTATY DLA DZIECI  

13.00 - 15.00 Skrzydlaci mieszkańcy Puszczy Niepołomickiej, zajęcia przyrodnicze 

Wystawy stałe: 

* Galerie malarstwa:  Sukiennice w Niepołomicach 2, Salon Europejski 

* Niepołomice. Miasto, czas i ludzie 

* Kaplica zamkowa 

* Sale łowieckie 

15. Muzeum PRL-u (w organizacji)  

os. Centrum E1, dawne kino Światowid)  tel.(12) 446-78-21 

10.00 gra terenowa: Jak upada system? Start gry: Muzeum PRL-u, 

finał: Centrum Administracyjne Kombinatu. Zapisy grup 3-4 osobowych rejestrowane są 

od 10 listopada od godziny 12.00 na stronie: http://bilety.mhk.pl/rezerwacja/wydarzenie.html. 

Niepełnoletni mogą wziąć udział w zabawie pod opieką osoby dorosłej. Gracze proszeni są 

o zakup biletów MPK na przejazd między Muzeum a Centrum Administracyjnym. Czas 

trwania gry: ok. 3 h. Szczegóły: www.mprl.pl 

12.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie: Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy? 

Komunizm(y) w Europie Środkowo - Wschodniej 

13.00 oprowadzenie kuratorskie po wystawie: Bibuła 1976 -1980 

15.00 spotkanie z prof. Jerzym Eislerem nt. książki: Co nam zostało z tamtych lat. 

Dziedzictwo PRL poprowadzi dr Marcin Jarząbek 

10.00 - 17.00 zwiedzanie wystaw:  Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy? Komunizm(y) 

w Europie Środkowo - Wschodniej, Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie i Bibuła 1976 -

1980. Prezentacja grafik Leszka Sobockiego ze zbiorów Muzeum 

 

http://bilety.mhk.pl/rezerwacja/wydarzenie.html
http://www.mprl.pl/


 

16. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”  

      ul. Konopnickiej 26, tel. (12) 267-14-38  

Wystawy:   

Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu 

 WPROST 1966-1986   

 Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań 

 W tym dniu Manggha organizuje Dzień Kultury Tajwanu z bardzo bogatym programem 

Inauguracja wydarzenia:Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MangghaBiuro Gospodarcze i 

Kulturalne Tajpej w PolsceStowarzyszenie CTA – Closer to Asia w KrakowieInstytut 

Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ(11.00-11.15) 

Mówimy jak Tajwańczycy!zajęcia językowe(11.25-11.55) 

Nauka tradycyjnych znaków używanych na Tajwaniewarsztaty (12.00-12.30) 

Składanie papierowych lampionówwarsztaty manualne (12.35-13.05) 

Pokaz filmu Herbata. Złoty skarb Tajwanu(13.10-13.45) 

Ceremonia parzenia herbaty w tajwańskim stylu(13.50-14.25) 

Maria Anna Dudek - Piękna wyspa – kraina czterech światów. Wprowadzenie do kultury 

Tajwanu.  

(14.30-15.15) 

Prof. Ewa Trojnar – Dylematy rozwoju Tajwanu(15.20-16.05) 

Prof. Łukasz Gacek - Zheng Chenggong – historia tajwańskiego bohatera(16.10-16.55) 

Anna Krysztofiak – Koncert muzyki tajwańskiej(17.00-17.45) 

Pokaz drzeworytów oraz zdjęć z Tajwanu w holu głównym Muzeum Manggha 

Dzień Tajwanu w Muzeum Manggha został objęty Patronatem Honorowym Biura 

Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce  

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, Muzeum Manggha zastrzega sobie limitowaną ilość 

miejsc na warsztaty  

 

17. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK  

ul. Lipowa 4, tel. (12) 263-40-01 

Muzeum będzie otwarte w godz. 11.00–19.00 

Ostatni goście proszeni są o przybycie do godz. 18.00  

Przez cały dzień można zwiedzać wszystkie wystawy za 1 zł. 

Wstęp na oprowadzania w ramach biletu. 

 

Warsztaty dla rodzin z dziećmi inspirowane wystawą Sztuka wyjęta z codzienności Daniela 

Spoerriego 

12.00 Warsztaty edukacyjne dla rodzin z dziećmi inspirowane wystawą Daniela Spoerriego 

Sztuka wyjęta z codzienności, które poprowadzi Aleksandra Pacut z Działu Edukacji. Prosimy 

o wcześniejszą rejestrację pod adresem: edukacja@mocak.pl lub telefonicznie: 12 263 40 29 

13.00 Warsztaty dla młodzieży w wieku 12–14 lat, inspirowane wystawą Jarosława 

Kozłowskiego Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965 – 1980, 

które poprowadzi Maria Prawelska z Działu Edukacji. Uczestnicy proszeni są o pojawienie 

się przy recepcji głównej na pięć minut przed zajęciami. 

14.00 Oprowadzanie po aktualnych wystawach czasowych z Krzysztofem Marchlakiem 

z Działu Edukacji. Uczestnicy proszeni są o pojawienie się przy recepcji głównej na pięć 

minut przed oprowadzaniem. 

16.00 - 19.00 Oprowadzanie dla dorosłych po Bibliotece prof. Mieczysława Porębskiego z 

przewodnikiem. 

mailto:edukacja@mocak.pl


Podczas zwiedzania uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się bliżej z księgozbiorem 

Profesora oraz wybranymi obrazami, a tym samym poznać wyjątkowy charakter gabinetu 

wszechstronnego humanisty, miejsca pełnego unikatowych książek i obrazów. Odwiedzający 

będą mogli skorzystać również z bogatej oferty Biblioteki MOCAK-u. Uczestnicy proszeni są 

o obecność 5 minut przed oprowadzaniem w Bibliotece MOCAK-u. 

18.00 Oprowadzanie dla dorosłych po wystawie Kolekcji MOCAK-u organizowane w ramach 

targów Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania z Dizajnem. Po wystawie oprowadzi 

Katarzyna Wincenciak z Działu Zbiorów MOCAK-u. 

MOCAK Bookstore przez cały dzień oferuje 20 procent zniżki na wybrane publikacje 

muzeum. 

 

18. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius  
      ul. Jagiellońska 15, tel. (12) 422-05-49  

godz. 10.00-16.00 (15.30 ostatnie wejście). 

10.00 Rozpoczęcie Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich od uruchomienia grającego 

zegara na dziedzińcu  

 Wystawa „Pamięci Andrzeja Wajdy. Wybrane medale i odznaczenia z kolekcji 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego” w Librarii 

 Wystawa interaktywna „Nauki dawne i niedawne” 

 Wystawa „Rysunki przedpotopowe” w piwnicach 

 Zwiedzanie ekspozycji głównej od Librarii do Auli 

 Pokaz filmu „Muzeum utracone” (Sala Kinowa)  

 

19. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – Zamek Żupny  
     Wieliczka - ul. Zamkowa 8, tel. (12) 278-32-66  

     Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

ZAMEK ŻUPNY 

9.00– 16.00 

10.00, 13.00
  

„Zamek Północny otwiera swe podwoje” - zaproszenie do wybranych wnętrz, 

na co dzień niedostępnych dla zwiedzających 

11.00, 14.00 „Wieliczka na drodze ku niepodległości”. Po wystawie oprowadza autor 

dr Paweł Krokosz 

10.00 – 15.00 „Patriotyzm dla każdego”  - zajęcia edukacyjne dla dzieci  

12.00 „Ten szczęśliwy komu na stole błyszczy solniczka …” cenne naczynia przyprawowe,  

najnowsze w kolekcji  Muzeum zaprezentuje Klementyna Ochniak –Dudek  

  

TRASA MUZEUM W KOPALNI SOLI 

Rezerwacja zwiedzania ekspozycji na III poziomie kopalni TYLKO na stronie 

www.muzeum.wieliczka.pl od 15 listopada od godz. 8.00 do wyczerpania miejsc 

Odbiór wejściówek i zbiórka grup w Zamku Żupnym, Wieliczka, ul. Zamkowa 8 

Dojazd do Wieliczki: MPK 204, 244, 304, Koleje Małopolskie 

 

20. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  

       ul. Kopernika 27, (12) 663-36-36 

Ogród Botaniczny i Muzeum otwarte w godz. 10.00-15.00,  

szklarnie w godz. 10.00-14.00.  

„Egzotyczne rośliny w sezonie jesienno-zimowym” – oprowadzanie w grupach  

po szklarniach Ogrodu Botanicznego. Zbiórka przy kasie o godz. 12.00. 

 

 

http://www.muzeum.wieliczka.pl/


21. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA 

      ul. Nadwiślańska 2-4, tel. (12) 442-77-70 

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5 

godz. 11.00–19.00 

Zwiedzający będą mieli szansę zajrzeć do Archiwum Cricoteki, obejrzeć premierowe pokazy 

archiwalnych zapisów prób do wybranych spektakli Tadeusza Kantora czy zajrzeć do pokoju 

artysty, w którym spędził ostatnie lata życia. Zapraszamy także na nasze aktualne wystawy: 

Schlemmer | Kantor przy ulicy Nadwiślańskiej oraz stanowiącą aneks do tej wystawy 

prezentację rysunków Tadeusza Kantora w Galerii-Pracowni artysty przy ulicy Siennej 

11.00–16.00 Czytelnia najnowszych publikacji wydawniczych CRICOTEKI, m.in. katalogu 

do wystawy Schlemmer | Kantor, możliwość wymiany książek w skrzyni bookcrossingowej, 

hol przed księgarnią, CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4 

12.00 zwiedzanie z przewodnikiem wystawy rysunków będącej aneksem do wystawy 

Schlemmer | Kantor, Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5 

13.00–13.30 Spotkanie w Archiwum Cricoteki z Bogdanem Renczyńskim, aktorem Tadeusza 

Kantora, CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4 

13.30–16.00 zwiedzanie Archiwum Cricoteki, CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4 

13.30–14.30 oraz 15.00–16.00 premierowe projekcje wybranych fragmentów filmowych 

rejestracji prób do spektakli Tadeusza Kantora – Nigdy już tu nie powrócę i Dziś są moje 

urodziny, CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4, foyer 

16.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Schlemmer | Kantor, prowadzone przez prof. 

Małgorzatę Leyko oraz Małgorzatę Paluch-Cybulską  

17.15 premiera katalogu towarzyszącego wystawie Schlemmer | Kantor z udziałem redaktorki 

wydawnictwa, prof. Małgorzaty Leyko, oraz autorów, CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4, 

(sala edukacyjna) 

Na oprowadzanie kuratorskie, spotkanie w Archiwum Cricoteki i zwiedzanie w Galerii-

Pracowni Tadeusza Kantora obowiązują zapisy: rezerwacje@cricoteka.pl 

Rodziny z dziećmi zapraszamy do aktywnego zwiedzania budynku z „Mapą śladami Kantora” 

oraz rozwiązywania zadań zamieszczonych w przewodniku po CRICOTECE (do odbioru 

w recepcji) 

 

22. Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki  

      Wawel 5, tel. (12) 422-51-55  

ekspozycje stałe: • Reprezentacyjne Komnaty Królewskie• Wawel Zaginiony   

wystawy czasowe: • Dama z gronostajem• Gobeliny Ogińskich ze Słonimia. Wystawa 

w Zamku Królewskim na Wawelu 

 

Zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika. Należy pobrać wejściówkę w kasie biletowej, 

upoważniającą jedną osobę do wstępu na wystawy: 

1. Reprezentacyjne Komnaty Królewskie 

 oraz 

2. Gobeliny Ogińskich ze Słonimia i Dama z gronostajem 

 lub 

Wawel Zaginiony 

Wystawy czynne w godz. 10.00-16.00, ostatnie wejście godz.15.00. 

 

23. Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”         
pl. Szczepański 3a, tel. (12) 422-10-52 

Wystawy: 

 „Węże, sztylety i płatki róży” 

mailto:rezerwacje@cricoteka.pl
http://wawel.krakow.pl/pl/op/53/WYSTAWY-CZASOWE-godziny--ceny#gobeliny
http://wawel.krakow.pl/pl/op/53/WYSTAWY-CZASOWE-godziny--ceny#gobeliny
http://wawel.krakow.pl/pl/op/53/WYSTAWY-CZASOWE-godziny--ceny#gobeliny


 indywidualna wystawa Anny Zaradny RONDO ZNACZY KOŁO 

 Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych  

Darmowe wprowadzenia do wszystkich trzech wystaw przez opiekunów wystaw w ramach 

Stałego Serwisu Informacyjnego. Opiekunowie są dostępni w godzinach otwarcia Galerii 

(11.00-19.00) 

 

 

 

 
 

 


