
Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 

23 listopada 2014 r. 

 

Program  
 

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

indywidualne zwiedzanie wystaw stałych: 

Bogowie starożytnego Egiptu 

Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski  

Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera 

Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie 

indywidualne zwiedzanie wystaw czasowych:  

Dla ciebie Polsko! W stulecie czynu legionowego 

Śladami Cyryla i Metodego - od Moraw do Chorwacji 

10-12.30  -  warsztaty edukacyjne dla dzieci:  

12.30-14.00  - Zabawy z pradziejową ceramiką  

Mumie - podróżnicy w czasie rezerwacja zajęć warsztatowych: (12) 422 75 60 wew. 50 

(liczba miejsc ograniczona) 

 

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

stałe ekspozycje: Kanonicza Kardynała Karola Wojtyły i Sztuka sakralna XIII- XX w.  

czasowa ekspozycja malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza „U źródeł”  

specjalnie przygotowana na Dzień Otwartych Drzwi ekspozycja: „Dary ks. kardynała 

Stanisława Dziwisza dla Muzeum Archidiecezjalnego” 

 

3.Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie  
ul. Wita Stwosza 12, tel. (12) 410-07-70  

Dziedziniec  

10:00 - 16:00 - „Wyklęty też człowiek” maluje na żywo Dariusz Paczkowski 

11:00, 14:00, 16:00  - zwiedzanie wystaw Muzeum z przewodnikiem 

godz. 15:00 - Gra muzealna „Podążaj za mapą”   

Aula Muzeum 

godz. 12:00 - spotkanie z Wacławem Szaconiem pseudonim „Czarny” -  wspomnienia 

żołnierza wyklętego, 

- „Bracia Hercogowie – żołnierze niepodległości” promocja książki Przemysława Wywiała, 

godz.10:00, 15:00, 16:00 - pokazy filmów dokumentalnych  

Sala Małego Konspiratora   

warsztaty: 

godz. 10:00 - „Czworonożni żołnierze”, od 5 lat,  

godz. 13:00  - „Poznajemy współczesnych rycerzy”, od 8 lat,  

godz. 15:00  - „Dzielne kobiety i dzielni mężczyźni”, od 13 lat,  

Przez cały dzień zbierane będą pamiątki związane z organizacją „Wolność i Niezawisłość”  

oraz z Żołnierzami Wyklętymi 

 

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



„Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we 

Lwowie” – specjalna ścieżka zwiedzania wystawy stałej poświęcona tematyce 

dziewiętnastowiecznego kolekcjonerstwa oraz symboliki i estetyki cechującej prezentowane 

grafiki  

godz. 11.00-15.00 – warsztaty z tworzenia desek i odbitek drzeworytniczych prowadzone 

przez Wojciecha Marchlewskiego, etnografa i artystę. 

godz.12.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie 

 

Dom Esterki, ul. Krakowska 46 

„Na początku była szopka” – wystawa czasowa poświęcona najstarszym szopkom 

krakowskim z kolekcji Muzeum 

godz. 11.00 oraz 13.00 – „Szopka czyli teatr” -  prezentacja kukiełek szopkowych z przełomu 

XIX i XX wieku 

godz. 14.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie  

szczegóły: www.etnomuzeum.eu 

 

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

- Muzeum zaprasza dzieci na wędrówkę po muzeum w poszukiwaniu dawnych tajemniczych 

leków 

(godz. 11.00, 13.00, 14.00 rezerwacja telefoniczna 12 422 42 84) 

- degustacja herbat i ziół z całego świata połączoną z możliwością zakupu 

 

6. Muzeum Geologiczne ING PAN  
ul. Senacka 1-3, tel. (12) 422-19-10 

- epilog wystawy „Meteoryt Morasko w setną rocznicę odkrycia” 

- stała wystawa - „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” 

 

7. Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH  
AGH, Gmach Główny, al. Mickiewicza 30, krużganki II piętro 

- wystawa fotogramów „W górach, tajgach i stepach Azji Środkowej i północno-wschodniej - 

„śladami” wypraw Karola Bohdanowicza” z okazji 150 rocznicy urodzin Karola 

Bohdanowicza.  

 

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

- wystawa stała: Z dziejów fotografii 

- wystawa czasowa: Teraz jestem tutaj. Albo może raczej nigdzie. Fotografie emigracyjne 

Stanisława Cat  Mackiewicza.    

- wystawa pokonkursowa „ Legiony w komórce” w ramach projektu „100 lecie czynu   

  niepodległościowego. Legiony Polskie w fotografii, narodziny polskiego reportażu wojennego 

- Światłoryt – zaadaptowanie zdjęć dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących – I etap   

  projektu realizowany przy współpracy z fundacją Moffin 

- konsultacje konserwatorskie 
 

9. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, tel. (12) 619- 23-20 

http://www.etnomuzeum.eu/


11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – zwiedzanie wystawy Cyberteka. Kraków − 

czas i przestrzeń z przewodnikiem (liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z 

rezerwacją dokonaną na stronie www.bilety.mhk.pl) 

10.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Cyberteka. Kraków - czas i przestrzeń, 

oprowadza Piotr Hapanowicz, rezerwacja − COZ  

10.00 – Karty złotem pisane – warsztaty iluminatorsko- pisarskie dla dzieci w wieku 9–12 lat, 

prowadzi Olga Jasionek (sala edukacyjna), rezerwacja − COZ  

12.00 – Kraków – świat Behemowskich miniatur – wykład Witolda Turdzy (sala 

audiowizualna) 

12.00 – Zwykłe niezwykłe widoki Krakowa, czyli jak wyglądał dawny Kraków – warsztaty 

plastyczne dla dzieci w wieku 6–9 lat połączone ze zwiedzaniem Cyberteki, prowadzi Olga 

Jasionek, rezerwacja − COZ  

14.00 – W służbie nauki. Oprawy mistrza introligatorskiego Roberta Jahody dla Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – wykład Leszka Sibili (sala audiowizualna) 

15.00 – Kraków od początku bez końca – prezentacja przyszłej wystawy stałej w Pałacu 

Krzysztofory – wykład Michała Niezabitowskiego (sala audiowizualna) 

16.00 – Spotkanie teatralne pt. Miłość ci wszystko wybaczy? – o Konstancji Bednarzewskiej i 

Tadeuszu Pawlikowskim słów kilka. Wprowadzenie i prezentacja pamiątek po Tadeuszu 

Pawlikowskim i Konstancji Bednarzewskiej znajdujących się w zbiorach Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa − dr Agnieszka Kowalska. Listy Konstancji Bednarzewskiej i 

Tadeusza Pawlikowskiego czytać będą: Barbara Szałapak (Teatr Ludowy) i Juliusz 

Chrząstowski (Stary Teatr) 

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 
Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1 

10.30, 11.30, 13.30, 15.30, 16.30 – zwiedzanie Wieży Ratuszowej z przewodnikiem. (liczba 

miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie 

www.bilety.mhk.pl) 

12.30 – Gdy zabrzmiały cymbały – wykład o krakowskich zegarach miejskich w 490. rocznicę 

zamontowania zegara na Wieży Ratuszowej, Katarzyna Winiarczyk (IV piętro) 

14.30 – prezentacja wystawy czasowej Stąd do niepodległości, Olga Jasionek (I piętro) 

 

Rynek Podziemny  

Rynek Główny 1 

Trasa turystyczna: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa 

10.30, 12.30, 14.30, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45 – zwiedzanie trasy turystycznej z 

przewodnikiem. (Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną 

na stronie www.bilety.mhk.pl) 

10.00 – Vademecum mieszczanina. O kodeksie Baltazara Behema słów kilka, wykład 

Katarzyny Winiarczyk (sala edukacyjna), rezerwacja − COZ  

11.00 – Bardzo stare opowieści – specjalne oprowadzanie dla dzieci po trasie turystycznej, 

prowadzi Justyna Kutrzeba (zbiórka: Centrum Obsługi Zwiedzających), rezerwacja – COZ   

16.00 – Muzealnik w Podziemiach Rynku – prezentacja Dominika Lulewicza (zbiórka: sala 

edukacyjna), rezerwacja − COZ  

17.00 − Przechadzka kronikarza po Rynku Krakowskim… z przyległościami – wieczorny 

spacer, prowadzi Justyna Kutrzeba i Katarzyna Winiarczyk (zbiórka: Centrum Obsługi 

Zwierzających, Rynek Główny1) 

Podziemia Rynku będą czynne do godziny 20.00 

http://www.bilety.mhk.pl/
http://www.bilety.mhk.pl/
http://www.bilety.mhk.pl/
http://www.bilety.mhk.pl/


Wstęp na trasę turystyczną wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie 

Ostatnie wejście 75 minut przed zamknięciem 

Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie 

www.bilety.mhk.pl 

 

Kamienica Hipolitów 

 pl. Mariacki 3 

Wystawa stała: Mieszczański dom 

Wystawa czasowa: Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego 

10.00, 16.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Mieszczański dom ze szczególnym 

uwzględnieniem krakowskiego drukarstwa, księgarstwa i introligatorstwa, oprowadza Witold 

Turdza, rezerwacja − COZ  

12.00 – Od deski do deski, czyli jak powstaje książka – warsztaty dla dzieci w wieku 6−12 

lat, prowadzi Katarzyna Bury (Cafe Magia), rezerwacja − COZ  

14.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Przepis na Kraków Jerzego 

Dobrzyckiego, oprowadza Katarzyna Winiarczyk, rezerwacja − COZ  

Przez cały dzień: 

miniwystawa narzędzi z pracowni krakowskiego introligatora Roberta Jahody zaaranżowana 

w ramach ekspozycji stałej − pokaz eksponatów na co dzień pozostających w magazynach 

muzeum 

możliwość wysłania specjalnej pamiątkowej kartki pocztowej − w ramach powrotu do starego 

i pięknego zwyczaju wysyłania pozdrowień lub życzeń do bliskich i przyjaciół  

 

Fabryka Emalia Oskara Schindlera  

ul. Lipowa 4 

Wystawa stała: Kraków – czas okupacji 1939–1945 

Wystawa czasowa: Kościół krakowski 1939−1945 

Program towarzyszący obchodom 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej: 

10.00, 10.10, 14.00, 16.30 – zwiedzanie wystawy stałej Kraków − czas okupacji 1939–1945 z 

przewodnikiem. (Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną 

na stronie www.bilety.mhk.pl) 

11.30 – Jawna prasa polskojęzyczna i wydawnictwa książkowe w Krakowie 1939−1945 – 

wykład prof. Krzysztofa Woźniakowskiego (sala kinowa, I piętro) 

12.15 – Prasa konspiracyjna w okupacyjnym Krakowie, wykład prof. Jerzego Jarowieckiego 

(sala kinowa, I piętro) 

13.00 – Przeprowadzka Biblioteki Jagiellońskiej w obiektywie ukrytej kamery – pokaz 

filmowy (1940 r., 37 min.) poprzedzony słowem wstępnym dr. Franciszka Wasyla (sala 

kinowa, I piętro) 

15.30 – W 40. rocznicę śmierci Oskara Schindlera: relacja Adolfa Grünhauta z ucieczki 

Schindlera z obozu Brünnlitz w maju 1945 roku w aktorskiej interpretacji Macieja Sajura 

(sala kinowa, I piętro) 

16.00 – koncert gitarowy (m.in. J.S. Bach, W. Lutosławski, F. Sor) w wykonaniu Michała 

Lazara i Andrzeja Piotrowskiego − studentów Akademii Muzycznej w Krakowie (sala 

kinowa, I piętro) 

Wstęp na wystawę stałą wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie 

Ostatnie wejście 90 minut przed zamknięciem 

Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie 

www.bilety.mhk.pl 

 

Apteka Pod Orłem  

http://www.bilety.mhk.pl/
http://www.bilety.mhk.pl/
http://www.bilety.mhk.pl/


pl. Bohaterów Getta 18 

Wystawa stała: Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim 

10.30, 16.00 – oprowadzanie po wystawie Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie 

krakowskim, Bartosz Heksel 

11.00 – Podgórze w pigułce – prezentacja multimedialna z komentarzem – zapowiedź 

wystawy Podgórze i Kraków 1915−2015. Setna rocznica połączenia miast, dr Robert Gaweł 

13.00 – prezentacja pozyskanych do zbiorów muzealnych fotografii dotyczących Tadeusza 

Pankiewicza, Anna Pióro 

 

Ulica Pomorska  
ul. Pomorska 2 

Wystawa stała: Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956 

10.00–12.30 − zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem gier planszowych o tematyce historycznej 

(Awans. Zostań marszałkiem Polski, Pamięć ‘39, 303) (sala LOK) 

11.00, 15.30 − zwiedzanie wystawy Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956 z 

przewodnikiem (Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną 

na stronie www.bilety.mhk.pl) 

13.45 – prezentacja dotyczący przygotowywanej wystawy czasowej Wyzwolenie czy 

zniewolenie, Grzegorz Jeżowski (sala LOK)  

14.00 – Czy "manewr Koniewa" miał uratować Kraków?, wykład dr Piotra Sadowskiego  

15.15 – Film historyczny jako obowiązek polityczny: "Ocalić miasto" Jana Łomnickiego, 

wykład dr Moniki Maszewskiej – Łupiniak (sala LOK)  

16.15 – „Alosza" − partyzant, który ocalił Kraków…, wykład dr Dawida Golika (IPN), (sala 

LOK) 

 

Stara Synagoga  
ul. Szeroka 24 

Wystawa stała: Dzieje i kultura Żydów krakowskich 

Wystawa czasowa: Cracovia Iudaeorum 3D – pożegnanie wystawy 

10.15, 12.15 – oprowadzanie po wystawie stałej Dzieje i kultura Żydów krakowskich, Anna 

Jodłowiec-Dziedzic, Elżbieta Długosz 

11.00 – 17.00 − wystawa planszowa i prezentacja multimedialna na temat Biblii z 

wykorzystaniem księgozbioru Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (sala edukacyjna, I 

piętro) 

11.15, 13.15 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Cracovia Iudaeorum 3D, 

Eugeniusz Duda, Piotr Figiela (uczestnicy obu oprowadzanych grup będą losować atrakcyjny 

katalog wystawy) 

17.00–18:00 − koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Mojsze Band. W programie 

muzyka Żydów polskich zapisana w odnalezionym na Węgrzech manuskrypcie z XVIII w. 

 

Dom Zwierzyniecki  

ul. Królowej Jadwigi 41 

Wystawa czasowa: Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza 

11.00 − Krowoderski zielnik – warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat, Diana Nowak, 

rezerwacja − COZ  

14.00 − Mała bibliografia Zwierzyńca − prezentacja wybranych wydawnictw na temat 

Zwierzyńca, Jakub Sokół 

15.00 − oprowadzanie po wystawie Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza, Jakub Sokół 

Przez cały dzień: 

http://www.bilety.mhk.pl/


Od deski do deski, czyli jak powstaje książka?, gra planszowa dla dzieci dotycząca 

drukowania książek metodą Gutenberga 

Dzieje Nowej Huty, 

 os. Słoneczne 16 

wystawa czasowa: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Bieńczyce 

11.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty − 

Bieńczyce, Maciej Miezian 

12.00 – wycieczka autokarowa po Bieńczycach, prowadzi Maciej Miezian, rezerwacja − COZ  

12.15 – Jak zostać podziemnym drukarzem? – zajęcia dla dzieci w wieku 9−12 lat, prowadzą 

Leszek Jaranowski i Piotr Kapusta, rezerwacja − COZ   

14.30 – Wybuchowe dzieje najbardziej znanego nowohuckiego pomnika – wykład w związku 

ze zbliżającą się 25. rocznicą usunięcia pomnika W. Lenina z Alei Róż, Piotr Kapusta 

16.00 – Wsi spokojna, wsi wesoła. Bieńczyce w świetle ksiąg parafialnych i dawnych 

dokumentów kościoła św. Floriana i sióstr szarytek w Krakowie, Maciej Miezian 

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

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

Ostatni zwiedzający będą wpuszczani 30 minut przed zamknięciem 

Wstęp na wystawy i imprezy towarzyszące jest bezpłatny 

Przez cały dzień we wszystkich oddziałach Muzeum będzie można nabyć wydawnictwa 

MHK z rabatem 20% 

Szczegółowe informacje: 

Centrum Obsługi Zwiedzających 

poniedziałek – niedziela 10.00–19.00 

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

www.mhk.pl 

 

10. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. (12) 421-12-42 wew. 136  

Sala biblioteki muzealnej  

10.00 – 11.00 ,,I co teraz?” – otwarte pokazy eksperymentów fizycznych  

11.00 – 12.00 - prezentacja multimedialna ,,Jubileusze 2114?” prezentacja wynalazków, które 

mają szansę stać się na tyle ważne dla ludzkości, że za sto lat będą obchodzone związane z 

nimi jubileusze 

12.00 – 13.00  ,,I co teraz?” – otwarte pokazy eksperymentów fizycznych  

13.00 – 14.00 - prezentacja multimedialna ,,Jubileusze 2114?” 

 

11. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
al. Jana Pawła II 39, tel. (12) 642-87-00  

10.00 - „Jesień 1914 r w Małopolsce” – wykład dr Krzysztofa Mroczkowskiego 

12.00 – spotkanie przy samolocie - „1914-1915 – samolot narzędziem walki” - Jan Hoffmann 

14.00 – prezentacja filmu „Hels Angels” z 1930 r. (wielka produkcja filmowa w reżyserii 

Howarda Hughesa) – czas trwania 2godz 7 min. 

Przez cały dzień dostępna wystawa pt.: „Skrzydła Wielkiej Wojny Małopolska 1914-2014” 

oraz ekspozytory dotyczące „Szlaku I Wojny Światowej” a także prezentacja wystawy 

planszowej unikatowych zdjęć pt.: „Skrzydła nad Brzeskiem 1914”  

 

12. Muzeum Narodowe w Krakowie  
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach  

Rynek Główny 1-3, tel. (12) 424-46-00 



11.00 – 135 lat Muzeum Narodowego w Krakowie: historia pierwszego obrazu – spotkanie z 

Elżbietą Zygier – kierownikiem Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach 

Prezentacja badań naukowych Pochodni Nerona Henryka Siemiradzkiego – obrazu nr 1 w 

kolekcji MNK – Dominika Sarkowicz 

Gmach Główny  

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

Wystawa „Olga Boznańska (1865–1940) „, Sala Wystaw Zmiennych, parter (Inauguracja 

obchodów 150-lecia urodzin i 75-lecia śmierci artystki) – godz. 11.30 oprowadzanie przez 

kuratora Urszulę Kozakowską-Zaucha 

Wystawa „Przestrzeń Opery. Polscy scenografowie XX i XXI wieku”, Sala Wystaw 

Zmiennych, I p. (Wystawa z okazji Jubileuszu 60-lecia Opery Krakowskiej) – godz. 13.00 

oprowadzanie przez kuratora Katarzynę Sanocką  

 

GALERIA RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO 

Muzeum Dźwięków – Dźwiękowy Mikroskop 

GALERIA „BROŃ I BARWA W POLSCE" 

Legiony Polskie 1914–1918. Wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu 

Legionowego 

10.30 i 15.00 – zwiedzanie tematyczne pt. „Ułani, ułani, chłopcy malowani..” z kuratorem 

Piotrem Wilkoszem – prezentacja ubioru jazdy polskiej od 1786 do 1918 roku na podstawie 

eksponowanych w przestrzeni Galerii mundurów  

12.00 –14.00 – pokaz wyposażenia oraz elementów musztry w wykonaniu Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej 13 pp „Dzieci Krakowskie”.  

Prezentacja kurtki mundurowej Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga-

Lotaryńskiego d`Este, następcy tronu Austro-Węgier   

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XX WIEKU 

Wystawa: „Tadeusz Łapiński. Sztuka uniwersalna” w cyklu „Galeria Żywa”  

Tadeusz Kantor „Pokój Odysa” w cyklu „Galeria Żywa” 

Prezentacja 10 desek drzeworytniczych Stanisława Wójtowicza – spotkanie z kustoszem 

Katarzyną Podniesińską – godz. 12.00 

Pokaz obrazu Ryszarda Grzyba Bez bzu bzyczał Bąk (Motyw z Toskanii) – pokaz w Sali Ex-

presja)  

Pokaz cyklu Wacława Taranczewskiego Krakowska Wenus z Willendorfu (antresola) 

 

Dom Józefa Mehoffera  
ul. Krupnicza 26, tel. (12) 421-11-43 

13.00 – 10. rocznica otwarcia dla publiczności Ogrodu Mehoffera – oprowadzanie –  Temat 

ogrodu w twórczości Mehoffera – Beata Studziżba-Kubalska 

15.00 –  koncert muzyki filmowej Agnieszki Hyli (fortepian) i Andżeliki Poznańskiej 

(klarnet)  

 

Dom Jana Matejki  

ul. Floriańska 41, tel. (12) 422-59-26 

Prezentacja obrazu Jana Matejki Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego 

10.00 – Opowieść o Dafne, zawsze zielonym liściu i pewnym malarzu – warsztaty dla dzieci w 

wieku 5–10 lat – prowadzenie Jagoda Gumińska-Oleksy 

11.30 – Jubileusz, poeta, malarz i muzeum – spotkanie z kustoszem Martą Kłak-

Ambrożkiewicz  

 

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM  



pl. Sikorskiego 6, tel. (12) 433-57-60 

Pokaz obrazu Jacoba Jordaensa Triumf Fryderyka Henryka, księcia Oranii 

12.00–13.30 – pokaz multimedialny Zbiory malarstwa europejskiego Jana Feliksa i Walerii 

Tarnowskich w Dzikowie – spotkanie z kustoszem Dorotą Dec 

14.00 – Spotkanie z kustoszem: Estetyka malarska wizerunku i moda utrwalona na 

holenderskich portretach pierwszej połowy XVII wieku (na przykładzie dwóch „tonalnych” 

portretów kobiecych: Kobiety z książką W. Willemsza van Vlieta (z 1636 roku) oraz Portretu 

starej kobiety J. Gerritsza Cuypa (z 1649 roku) – prowadzenie Filip Chmielewski 

Pokaz dwóch rzeźb Igora Mitoraja ze zbiorów MNK – COPPIA PER ETERNITA I i COPPIA 

PER ETERNITA II  

Impreza towarzysząca – Małopolskie Dni Wina – organizator: Małopolskie Stowarzyszenie 

Winiarzy – konkursy, prezentacje wystawców, warsztaty edukacyjne 

 

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego  

pl. Szczepański 9, tel. (12) 433-54-50 

11.00–13.00 – Konik Muzealny – Gra w zielone z „Zielonym Balonikiem” – prowadzenie: 

Katarzyna Maziarz, Joanna Tokarczyk (obowiązuje rezerwacja: 

jguminska@muzeum.krakow.pl ) 

Wystawa: „Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900” 

Wystawa „Szuflada Szymborskiej” 

 

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego  

ul. Piłsudskiego 10-12, tel.  (12) 433-58-40 

Stała ekspozycja numizmatyczna 

Wystawa: „Kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego” 

Wystawa: „Mars krwawy. Starodruki militarne w zbiorach Muzeum Narodowego w 

Krakowie” 

Pokaz ekslibrisu Emeryka Hutten-Czapskiego z herbem rodowym  

120. rocznica decyzji o przeniesieniu zbiorów Emeryka Hutten-Czapskiego do Krakowa – 

prezentacja pamiątek ze Stańkowa i spotkania z kustoszami – Mateuszem Woźniakiem i 

Jarosławem Bodzkiem (prelekcje godz.11.00 i 13.00) 

11.00–14.00 – Laboratorium w służbie zabytkom (w 10. rocznicę powstania LANBOZ) – 

prezentacja technik badawczych stosowanych w laboratorium LANBOZ (zastosowanie 

świateł analitycznych i radiografii cyfrowej do badania obrazów, nieinwazyjne techniki 

badawcze i in.) – Kamienica Łozińskich 

Pokaz rękopisów Dzienników Józefa Czapskiego – godz. 11.00 – spotkanie z Januszem 

Nowakiem (w ramach projektu „Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum 

Narodowym w Krakowie”) 

 

Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał  

ul. Pijarska 8, tel. (12) 422-55-66 

Galeria Sztuki Starożytnej 

12.00 – 120. rocznica śmierci księcia Władysława Czartoryskiego – sylwetka kolekcjonera – 

spotkanie z kustoszem dr Dorotą Gorzelany 

 

Pałac Biskupa Erazma Ciołka 

 ul. Kanonicza 17, tel. (12) 433 59 20 

Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” 

Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” 

Kolekcja studyjna rzeźby architektonicznej Kraków na wyciągnięcie ręki 

mailto:jguminska@muzeum.krakow.pl


15.00 – koncert Chóru V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w 

Krakowie 

 

13. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim  
Niepołomice, ul. Zamkowa 2, tel. (12) 281-30-11 

- Galerie sztuki – zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie – zwiedzanie z przewodnikiem 

  Sukiennice w Niepołomicach 2. Znane i Nieznane – sztuka polska XIX wieku 

  Salon Europejski. Obrazy i rzeźby zachodnioeuropejskie 

- Sale łowieckie  

- Kaplica zamkowa 

-„Las szepcze do mnie…” udźwiękowione wystawy fotografii przyrodniczej Włodzimierza   

Puchalskiego oraz warsztaty dla dzieci 
 

14. Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki UJ 
ul. Kopernika 31 (przy Ogrodzie Botanicznym), tel. (12) 663 36 61, (12) 663 36 22 

prezentacja wystawy: 400 milionów lat historii roślin i zwierząt na Ziemi 

przez cały czas trwania imprezy dostępne będą dwie prezentacje multimedialne: 

„Zima w lecie? czyli świat wokół nas w bliskiej podczerwieni” 

„Świat owoców 

 

15. Muzeum PRL-u  
 os. Centrum E 1 (budynek kina „Światowid”), tel. (12) 686-61-65  

godz. 9, 10, 12, 14, 15 - zwiedzanie z przewodnikiem piwnic dawnego kina Światowid, w 

których usytuowane były dwa schrony przeciwlotnicze – obowiązują wcześniejsze 

rezerwacje, od 13 listopada 

godz. 10-18 – „Kadrowanie PRL-u. Henryk Hermanowicz i Jerzy Szot” – zwiedzanie 

wystawy: 

godz. 11 – „Kadrowanie PRL-u. Henryk Hermanowicz” - spotkanie z Leszkiem Sibilą 

godz. 13 –  „Kadrowanie PRL-u. Jerzy Szot” - spotkanie z Jerzym Szotem 

godz. 16 – W 25. rocznicę odzyskania Wolności - spotkanie poświęcone Leszkowi 

Sobockiemu i grupie Wprost, z udziałem Leszka Sobockiego, prof. Jacka Waltosia i Tadeusza 

Nyczka. 

godz. 9-16 – Śniadanie w Muzeum, Targ Śniadaniowy 

 

 

16. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK  
ul. Lipowa 4, tel. (12) 263-40-01 

godz.11–19 

ostatni goście proszeni są o przybycie do godz. 18 

zwiedzający otrzymają niespodzianki – co dwudziesty piąty jedną publikację MOCAK-u. 

godz. 12, 13 oraz 14 - oprowadzania dla dzieci po wystawie Juliana Opiego  

Muzeum zaprasza dzieci do odwiedzenia z przewodnikiem wystawy Rzeźby, obrazy, filmy. 

Podczas zwiedzania  uczestnicy obejrzą prace jednego z najważniejszych współczesnych 

artystów brytyjskich  oraz wymienią się spostrzeżeniami  na temat  form otaczającego nas 

świata. 

Uczestnicy proszeni są o obecność 5 minut przed każdym oprowadzaniem w okolicach 

Recepcji  Głównej. 

godz. 12–15 - Żywe Muzeum 



Muzeum zaprasza wszystkich chętnych a w szczególności dzieci do wzięcia udziału w 

otwartych warsztatach artystycznych, które odbędą się w holu głównym Muzeum w 

godzinach 12 – 15.  

Podczas warsztatów powstaną prace inspirowane Kolekcją MOCAK-u oraz wystawą czasową 

Instalacja czy obiekt?. Ochotnicy będą mogli stworzyć prace, które wezmą udział w 

konkursie artystycznym. 

Prace powstałe podczas warsztatów zostaną wyeksponowane w specjalnie przygotowanej na 

ten dzień galerii prac dzieci. 

Uczestnicy będą mogli dołączyć w dowolnym momencie spotkania. Muzeum zapewnia 

materiały plastyczne.  

Żywe Muzeum - konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży 

Muzeum zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat do tworzenia prac inspirowanych Kolekcją 

MOCAK-u oraz wystawą czasową Instalacja czy obiekt? Prace z Kolekcji MOCAK-u.  

Prace wykonane w dowolnej formie i technice bądź ich dokładną dokumentację fotograficzną 

należy dostarczyć do 20 listopada 2014 roku osobiście do recepcji Muzeum, pocztą  na adres 

MOCAK-u z dopiskiem „Dział Edukacji – Konkurs” (liczy się data wpłynięcia pracy do 

Muzeum) lub pocztą elektroniczną na adres edukacja@mocak.pl (w przypadku prac 

wykonanych za pomocą programów komputerowych i zdjęć). 

Do prac należy dołączyć opis według wzoru: 

Autor/Tytuł/Data urodzenia/Miejsce zamieszkania/Telefon kontaktowy opiekuna. 

Muzeum zachęca do wzięcia udziału w warsztatach Żywe Muzeum (23.11.14 godz. 12–15), w 

czasie których chętni uczestnicy będą mogli  tworzyć prace konkursowe. 

Laureaci zostaną wyłonieni podczas podsumowania warsztatów Żywe Muzeum (23.11.14, 

godz. 15). 

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie z okazji Dnia Otwartych Drzwi 

Muzeów Krakowskich (23.11.14)  oraz w galerii internetowej. 

Laureaci konkursu otrzymają bezpłatny bilet wstępu na wybraną lekcję muzealną. 

godz. 11.00 -  oprowadzania dla dorosłych po wystawie Juliana Opiego  

Uczestnicy proszeni są o obecność 5 minut przed oprowadzaniem w okolicach Recepcji  

Głównej 

godz.12.30 - oprowadzanie dla dorosłych po wystawie Instalacja czy obiekt? Prace z kolekcji 

MOCAK-u 

Muzeum zaprasza do odwiedzenia z przewodnikiem wystawy Instalacja czy obiekt? Podczas 

zwiedzania uczestnicy obejrzą kilkanaście prac ze zbiorów Muzeum. Część z nich nigdy 

wcześniej nie była wystawiana w MOCAK-u. 

Uczestnicy proszeni są o obecność 5 minut przed oprowadzaniem w okolicach Recepcji  

Głównej. 

godz. 16, 17 oraz 18  oprowadzanie po Bibliotece  prof. Mieczysława Porębskiego 

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

MOCAK Bookstore przez cały dzień oferuje  10 procent  zniżki na wydawnictwa własne, 

a każdy zakup powyżej 100 zł gratyfikowany będzie małym prezentem.  

MOCAK Cafe zaprasza ze zniżką 10 procent na całe menu 

 

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

(ostatnie wejście o godz. 15.30) 

wystawa: „Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. 

wystawa: „50 lat działalności Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius - 

migawki” (w piwnicach) 

wystawa interaktywna „Wszystko… jest liczbą” 



zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum - od Librarii do Auli 

wejście na Zaułek Estreichera (ul. Św. Anny 10) 

 

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

Zamek  Żupny 

9
00

 – 16
00

   zwiedzanie Zamku Żupnego  

11
00

, 14
00

  „Sport w Wieliczce XIX-XXI w.” – po wystawie oprowadza autor 

12
30

, 14
30

  warsztaty karate dla dzieci inspirowane „sportową” wystawą (rezerwacja, tel. 

12 289 16 33) 

10
00

, 13
00

 „Świętowanie rocznic i jubileuszy w Wieliczce XIX-XX w. 

- archiwalia i pamiątki” - prelekcja  

12
00

, 15
00 

W setną rocznicę wybuchu I Wojny Światowej „Listopad/grudzień 1914 r. - 

rosyjski epizod w dziejach Wieliczki”  -  prezentacja   multimedialna 

Trasa muzealna w kopalni soli 

Zwiedzanie Muzeum w kopalni, rejestracja: tel. (12) 278 58 49  od 17 listopada br., w godz. 

8.00 – 15.00 do wyczerpania miejsc. 

 

19. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  
ul. Kopernika 27, (12) 663-36-36, 

czynne 10.00-15.00  

zwiedzanie szklarni w godz. 10.00 - 14.00.  

W Muzeum dostępnym częściowo z powodu remontu budynku Collegium Śniadeckiego UJ – 

demonstracja nowego okazu dendrologicznego – przekroju pnia ponad 150-letniego buka – 

świadka historii Ogrodu Botanicznego UJ 

 

20. Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki  
Wawel 5, tel. (12) 422-51-55  

Zwiedzanie Komnat Reprezentacyjnych, Wawelu Zaginionego oraz wystaw czasowych 

„Dama z gronostajem” i „Dwa Pokolenia. Sztuka legionowa z kolekcji Jerzego Mycielskiego. 

Wystawa w stulecie powstania Legionów Polskich” - ze względów konserwatorskich  

obowiązują dzienne limity zwiedzających  


