Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
19 listopada 2017 r.
Program
1.Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
pl. Matejki 13, I p. tel. (12) 299-20-29
10.00-16.00
Wystawa:
Zbiory Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
POSZUKIWANIA
Malarstwo studentów ASP z lat 70. XX wieku
Zbigniew Bałuta, Teresa Gołda-Sawicka, Władysław Szabelski, Witold Komorowski
2.Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Poselska 3, tel. (12) 422-75-60
11.00 - 17.00
- zwiedzanie wystawy: „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego
w Krakowie” oraz wewnętrzny dziedziniec Muzeum
11.00 – 16.00 – samodzielne zwiedzanie wystawy i dziedzińca
12.00; 14.00 – „Muzeum Starożytności Krajowych i jego twórcy. Kultura w służbie
narodowi” - spacer z przewodnikiem. Rzecz o historii Muzeum Archeologicznego
w Krakowie i jego pracownikach, którzy w dobie zaborów stali na straży polskości.
Trasa zwiedzania: Wystawa w Podziemiach MAK – wystawa „Starożytność i wczesne
średniowiecze Małopolski” - wewnętrzne dziedzińce Muzeum - budynek od strony
zewnętrznej. Uczestnicy otrzymają bezpłatne wydawnictwa muzealne opatrzone pamiątkową
pieczęcią
Grupa do 25 osób. Obowiązują zapisy od 13 listopada 2017 r. pod nr tel. (12) 422-75-60
wew. 50
„Bogowie starożytnego Egiptu”
„Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”
„Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”
3.Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21, tel. (12) 628-82-11
10.00 - 16.00
Ekspozycje stałe:
„Sztuka Sakralna w Polsce od XIII – XX w.”
„Kanonicza Kardynała Karola Wojtyły”
Dodatkowo Wystawa jubileuszowa 40-lecia pracy twórcy ludowego Zdzisława Słoniny oraz
wystawa „Pani Szczęśliwa” – prezentacje wizerunków Matki Boskiej autorstwa
współczesnych twórców węgierskich
4.Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
ul. Wita Stwosza 12, tel. (12) 410-07-70
11.00 -18.00
- 11.00, 13.00, 15.00 - Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem (zbiórka za kasą Muzeum)

MAŁA AKADEMIA
- 13.00 - „W okupowanym Krakowie” - warsztaty połączone z grą wielkoformatową. Warsztaty
dostosowane są do różnych grup wiekowych
KAWIARNIA
- 12.00, 14.00 - „Kryptonim Muzeum” – pokaz filmowy
ESCAPE ROOM
- 15.00 - Escape Room „Wsypa” - seria zadań oddających rzeczywistość lokalu
konspiracyjnego Polskiego Państwa Podziemnego
DZIEDZINIEC
- 16.00 „Foto dla Niepodległej” - zapraszamy Panie do wspólnego zdjęcia, które stanie się
ważnym elementem wystawy „Piękna Niepodległa”, którą otworzymy 8 marca 2018 roku
z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości
- 17.00 i 17.30 (dwa pokazy) - „Dziewczyna w czerwonym szaliku: opowiem Wam historię
AK” – mapping fabularyzowany z oprawą wokalno-muzyczną
Na mapping obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Muzeum AK, od 10
listopada br.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zwiedzanie, warsztaty i escape room
dokonywanie rezerwacji pod numerem telefonu 12 41-00- 770 lub e-mail:
rezerwacja@muzeum-ak.pl

5. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Ratusz, plac Wolnica 1 tel. (12) 430-55-63
10.00 - 19.00
Zwiedzanie wystawy stałej „Polska kultura ludowa” - unikalne, pochodzące głównie z XIX
i XX w. zabytki folkloru, rzemiosła i sztuki oraz archiwalne fotografie
Dom Esterki, ul. Krakowska 46, tel. (12) 430-63-42
„Mapy miasta – dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa” - wystawa prezentowana od 18
listopada w Muzeum Etnograficznym, ukazuje symboliczne i mentalne „mapy miasta”,
które wyłoniły się z rozmów z mieszkańcami oraz przybyszami odwiedzającymi Kraków
- 12.00 - 13.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie
6. Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
ul. Floriańska 25, tel.(12) 421-92-79
10.00-16.00
zwiedzanie ekspozycji stałej oraz degustacja herbat

7. Muzeum Geologiczne ING PAN
ul. Senacka 3, tel.(12) 422-19-10
10.00-16.00
- wystawa stała „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”
- wystawa czasowa „W Beskidy śladami śledzi sprzed 30 milionów lat”

8. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
ul. Józefitów 16, tel. (12) 634-59-32
10.00-15.30
- Nabytki 2017 – I pokaz kolekcji sztuki współczesnej

- spotkanie z Andrzejem Tobisem
- wystawa „Osobliwe”
- wystawa stała – „Portret”
- kiermasz wydawnictw MHF
- wystawa na klatce schodowej – fotosy z filmów Wojciecha Hasa

9. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, tel. (12) 619-23-20
10.00–18.00
„Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń” (wystawa stała)
„Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki” (wystawa
czasowa)
„Soter Jaxa-Małachowski. W 150. rocznicę urodzin artysty” (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
12.00, 15.00 – „Rozważny i romantyczny”
Zwiedzanie wystawy czasowej poświęconej życiu i działalności Tadeusza Kościuszki
Rezerwacja: COZ
13.00, 16.00 – zwiedzanie wystawy stałej „Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń”
z przewodnikiem
Rezerwacja: www.bilety.mhk.pl
Oddział Wieża Ratuszowa
Rynek Główny 1
11.00, 14.00, 16.00 – zwiedzanie Wieży Ratuszowej z przewodnikiem
Rezerwacja: www.bilety.mhk.pl
12.00 – „Kraków, moje West Point, czyli Mała Akademia nie tylko Sztuki Wojskowej”
Minispektakl teatralny dla dzieci w wieku 6–10 lat, podczas którego dowiedzą się, czym była
insurekcja kościuszkowska, poznają postać Tadeusza Kościuszki
Rezerwacja: COZ
Oddział Rynek Podziemny
Rynek Główny 1
„Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” (trasa turystyczna)
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
10.00 – „Forum Polonorum”
Spacer wokół Rynku Głównego po ścieżkach wybranych wydarzeń patriotycznych
utrwalonych w historii miasta
Miejsce zbiórki: przed wejściem do oddziału
Rezerwacja: COZ
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 – zwiedzanie trasy turystycznej „Śladem europejskiej
tożsamości Krakowa” z przewodnikiem
Rezerwacja: www.bilety.mhk.pl
Przez cały dzień w strefie fontanny projekcja krótkometrażowego filmu „Droga królewska”

Oddział Kamienica Hipolitów
Plac Mariacki 3
„Mieszczański dom” (wystawa stała)
„Kobiece spojrzenie. O aktorstwie Antoniny Hoffmann” (wystawa czasowa)
„Żywa tradycja – mieszczański strój żywiecki” (miniekspozycja)
10.00 – Czy w domu mieszczańskim możemy znaleźć bohatera narodowego?
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat, podczas których dzieci przekonają się, w jaki sposób
kultywowano pamięć o polskiej historii i bohaterach narodowych. Wspólnie postaramy się
odnaleźć wizerunki m.in. Tadeusza Kościuszki i Józefa Poniatowskiego ukryte
w przedmiotach dekoracyjnych oraz codziennego użytku
Rezerwacja: COZ
12.00 – „Mieszczański dom”
Tematyczne zwiedzanie wystawy stałej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pamiątki
narodowe przechowywane w domach krakowskich mieszczan na przełomie XIX i XX w.,
formy kultywowania pamięci o polskiej historii i postaciach, które odegrały w niej doniosłą
rolę
Rezerwacja: COZ
14.00 – XIX-wieczny make-up, czyli historia charakteryzacji teatralnej
Tematyczne zwiedzanie wystawy czasowej dla młodzieży i dorosłych połączone
z warsztatami charakteryzacji teatralnej. Podczas oprowadzania przyjrzymy się wizerunkom
trzech wybitnych aktorek z końca XIX w.: Antoninie Hoffmann, Helenie Modrzejewskiej
i Charlotcie Wolter
Rezerwacja: COZ
„Żywa tradycja – mieszczański strój żywiecki” (miniekspozycja)
W przestrzeniach Kamienicy Hipolitów będzie można obejrzeć miniekspozycję
reprezentacyjnych ubiorów mieszczan żywieckich, których tradycja wywodzi się jeszcze
z XVII i XVIII w. Projekt zorganizowany przy współpracy Muzeum Miejskiego w Żywcu
i Stowarzyszenia Asysta Żywiecka
Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4
„Kraków – czas okupacji 1939–1945” (wystawa stała)
„Żegota. Ukryta pomoc” (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
11.00 – Z miejsca pamięci
Wykład – połączony z pokazem zabytków – prezentujący wyniki badań przeprowadzonych
w latach 2016–2017 na terenie KL Plaszow. Przedmioty pozyskane w wyniku badań
archeologicznych w przyszłości zostaną pokazane na wystawie stałej na terenie Miejsce
Pamięci KL Plaszow
Miejsce: sala kinowa, I piętro
12.30 – „KL Plaszow”
Wyjazd autokarem na teren obozu koncentracyjnego, gdzie odbędzie się inauguracyjne
oprowadzanie po wystawie plenerowej „KL Plaszow”
Prowadzenie: Monika Bednarek (MHK), Marta Śmietana (MHK), Kamil Karski (MHK),
Tomasz Owoc (MHK), Kolektyw Kuratorski Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce zbiórki: przystanek turystyczny, ul. Romanowicza
Rezerwacja: COZ
16.00 „Żegota. Ukryta pomoc”
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej poświęconej ludziom zaangażowanym
w działalność Rady Pomocy Żydom
Rezerwacja: COZ
Oddział Apteka pod Orłem
Plac Bohaterów Getta 18
„Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim” (wystawa stała)
11.00 – „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim”
Oprowadzanie po wystawie stałej poruszającej zagadnienia związane z historią apteki
prowadzonej przez Tadeusza Pankiewicza oraz getta krakowskiego – m.in. życiem
codziennym mieszkańców, instytucjami działającymi na jego terenie
13.00 – Za murami krakowskiego getta
Spacer edukacyjny przedstawiający wojenne losy społeczności żydowskiej zmuszonej
do zamieszkania w getcie
Miejsce zbiórki: przed wejściem do oddziału
Oddział Ulica Pomorska
ul. Pomorska 2
„Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956” (wystawa stała)
12.00 – „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956”
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej prezentującej dzieje Domu Śląskiego przy
ul. Pomorskiej, a także losy krakowian – ofiar terroru dwóch systemów totalitarnych:
nazistowskiego i komunistycznego
Rezerwacja: COZ
14.00 – Wrzesień 1939. Barwa i broń
Warsztaty dla młodzieży w wieku 13–19 lat powiązane z prezentacją umundurowania
i uzbrojenia żołnierza piechoty Wojska Polskiego i Wehrmachtu. Podczas zajęć, uczestnicy
zapoznają się m.in. z okolicznościami wybuchu II wojny światowej i przebiegiem kampanii
wrześniowej
Miejsce: sala LOK
Rezerwacja: COZ
16.00 – Szara Służba
Projekcja filmu dokumentalnego opowiadającego o działalności harcerek i harcerzy z terenu
Ula „Smok" (kryptonim krakowskiej chorągwi Szarych Szeregów) podczas II wojny
światowej
Miejsce: sala LOK
Oddział Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
„Dzieje i kultura Żydów krakowskich” (wystawa stała)
„Ostoja tradycji” (wystawa czasowa)
11.00 – Udział Żydów w walkach narodowo-wyzwoleńczych XIX i początku XX wieku
Wykład poruszający kwestie udziału Żydów w walkach insurekcji kościuszkowskiej,
powstania listopadowego, powstania krakowskiego, wydarzeń Wiosny Ludów, powstania
styczniowego oraz przynależności do Oddziałów Strzeleckich Józefa Piłsudskiego, a później
Legionów Polskich. Słuchacze dowiedzą się też o działalności Związku Żydów Uczestników
Walk o Niepodległość Polski

12.30 – Żydom – żołnierzom poległym w latach 1914–1921
Spacer edukacyjny po nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej
Miejsce zbiórki: przed wejściem do oddziału
14.00–17.00 – Pod wspólnym sztandarem
Rodzinne układanie puzzli – fotografii powstałych w latach 1918–1939 przedstawiających
uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zabawie towarzyszył
będzie komentarz pracownika muzeum, który opowie o wydarzeniach zilustrowanych
na poszczególnych fotografiach
Oddział Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41
„Mieszkanie przedmiejskie przed stu laty” (wystawa stała)
„Zwierzyniec zaprasza: Rakowice” (wystawa czasowa)
10.00 – „Zwierzyniec zaprasza: Rakowice”
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej prezentującej historię dawnej królewskiej
wsi Rakowice oraz dzieje zmian, jakie zaistniały na przestrzeni XIX i XX w. – m.in.
powstania jednego z pierwszych lotnisk w Europie, a pierwszego w wolnej Polsce
oraz włączenia obszaru w granice Krakowa i jego dynamicznej urbanizacji w 2. połowie
XX w.
14.00 – Historia pewnego lotniska
Warsztaty modelarskie dla dzieci w wieku 9–14 lat, podczas których uczestnicy pod opieką
doświadczonego modelarza będą wykonywali modele samolotów stacjonujących w latach
1918–1939 na rakowickim lotnisku uznawanym za pierwszy tego typu obiekt, który znalazł
się w rękach polskich na przełomie października i listopada 1918 r.
Rezerwacja: COZ
Oddział Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16
„Bufet pod kombinatem” (wystawa czasowa)
10.00 – Fort Krzesławice w ogniu Wielkiej Wojny
Spacer edukacyjny przypominający wydarzenia z 1914 r., kiedy to podczas oblężenia
Krakowa załoga fortu przyczyniła się do zatrzymania ofensywy wojsk rosyjskich
Miejsce zbiórki: Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b
11.00 – Niepodległościowi patroni nowohuckich ulic
Spacer edukacyjny przybliżający patronów nowohuckich ulic, którzy przyczynili się
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Uwaga! W przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych, zamiast spaceru odbędzie się wykład
Miejsce zbiórki: przed wejściem do oddziału
12.00 – Witaj jutrzenko wolności!
Warsztaty patriotyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat, które przybliżą wydarzenia z listopada
1918 r. i pamięć o nich na terenach obecnej Nowej Huty. Uczestnicy zapoznają się
z piosenkami, wierszami i obrazami, poprzez które wyrażano szacunek dla przodków
i ojczyzny
Oddział Celestat
ul. Lubicz 16
10.00 – Anatomia szopki
Gra terenowa dla wszystkich grup wiekowych lub rodzin z dziećmi, podczas której uczestnicy
poznają zabytki Krakowa stanowiące inspirację do tworzenia szopek krakowskich

oraz dowiedzą się, jakie elementy patriotyczne i dlaczego się w nich znajdują. Podsumowanie
wyników gry, rozdanie nagród i upominków o godz. 15.00
Prowadzenie: Małgorzata Niechaj wraz z szopkarzami: Filipem Fotomajczykiem i Jakubem
Zawadzińskim
Zgłoszenia: Celestat (celestat@mhk.pl, tel. 12 429 37 91)
11.00 – Budujemy fortyfikacje Krakowa
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat, podczas których zapoznają się z historią obronności
i Bractwa Kurkowego. Uczestnicy zbudują fortyfikacje miejskie z klocków lego, przymierzą
oryginalne stroje braci kurkowych oraz średniowieczne kostiumy, wcielą się w postać Króla
Kurkowego i Marcina Oracewicza – bohaterskiego obrońcy Krakowa
Oddział Muzeum Podgórza
ul. Limanowskiego 51
11.00 – W barwach bieli i czerwieni
Warsztaty dla rodziców z dziećmi, młodzieży i osób dorosłych, podczas których dowiecie się
czym jest kotylion, jak go wykonać i z czym się go wiąże. W części praktycznej zajęć
uczestnicy wykonają niepodległościowe kotyliony, które staną się elementem wystawy stałej
w Muzeum Podgórza i zawisną w muzealnej gablocie jako dar zwiedzających dla nowego
muzeum
Prowadzenie: Katarzyna Bury, Alicja Ososińska
13.00 – Tu powstaje Muzeum Podgórza…
Muzeum Podgórza pięknieje z każdym dniem, aby w przyszłości zaprosić do zwiedzania
wystawy stałej i wystaw czasowych
Rezerwacja: COZ
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 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
10.00 - 20.00
wystawy: ,,Drukarstwo krakowskie XV-XX w.”, ,,P jak paradoks”, ,,Więcej światła”
oraz wystawa interaktywna ,,Wokół koła”
12.00 - sala pod antresolą
Rzutem na taśmę – zajęcia rodzinne Co to znaczy, że samochody produkowane są taśmowo?
Czym jest manufaktura?
Poznawanie krok po kroku, proces tworzenia samochodu na taśmie montażowej
Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia nie wymagają rezerwacji, o udziale
w zajęciach decyduje kolejność przyjścia
12.00 - hala D, zbiórka przy wejściu na wystawę ,,P jak paradoks”
Oprowadzanie po wystawie ,,P jak paradoks”, wyjątkowa okazja poznania ciekawostek
o Fiacie 125p oraz zwiedzenia wystawy wraz z przewodnikiem
Zapraszamy osoby dorosłe, rezerwacja niewymagana

16.00 - sala pod antresolą
Wyhamuj, zahamuj – zajęcia rodzinne
Jak działają hamulce? Wykonując doświadczenia-odpowiemy na to pytanie. Dowiemy się
również na czym opiera się działanie pneumatycznych i hydraulicznych systemów
hamulcowych
Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia nie wymagają rezerwacji, o udziale
w zajęciach decyduje kolejność przyjścia
14.00 - hala E, zbiórka przy wejściu
Oprowadzanie po wystawie ,,Drukarstwo krakowskie XV-XX w.” Kim był zecer i jaka była
jego rola? Jak wyglądały dawne maszyny drukarskie i czcionki. Między innymi na te pytania
poznamy odpowiedzi zwiedzając wystawę ,,Drukarstwo krakowskie XV-XX w.” wraz
z przewodnikiem
11.00 - 14.00 hala E
Otwarta drukarnia – zajęcia dla osób dorosłych
W trakcie 10 minutowych sesji odbędzie się cykliczne zwiedzanie pracowni drukarskiej
połączone z wykonaniem pamiątkowej kartki metodą typograficzną z pomocą ostatniego
drukarza RP- pana Józefa Rakoczego
Zapraszamy wszystkich chętnych, rezerwacja niewymagana, uczestnicy wpuszczani są
do pracowni w 6-osobowych grupach, w 10 minutowych odstępach
12. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawła II 39, tel. (12) 642-87-00
9.00 - 17.00
10.00-16.00 Komputerowo-lotniczo – zajęcia dla dzieci i młodzieży - strefa gier wideo
(symulatory lotu, turnieje gier lotniczych i strefa budowy z klocków COBI)
11.00-13.30 Warsztaty AERO-Mate ze Szkołą Matematyki Alfa
12.00 Spotkanie przy samolocie prowadzone przez pana Jana Hoffmanna
13.00 Wykład o marzeniach podboju Kosmosu
14.00 Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Muzeum (limit miejsca 50 – rezerwacja:
(katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl)
13. Muzeum Narodowe w Krakowie
Gmach Główny, al. 3 Maja 1, tel. (12) 295-55-00
10.00–16.00
Wstęp na wystawy stałe i czasowe w tym dniu jest bezpłatny
Galeria „Broń i Barwa w Polsce”
- Wystawa czasowa „Sztuka Legionów Polskich”
- Pokaz munduru, w którym został pochowany Marszałek Józef Piłsudski, ze zbiorów
Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku
Galeria Rzemiosła Artystycznego
Wystawa czasowa „#Dziedzictwo”, Sala Wystaw Zmiennych, parter
- 10.15 Porozmawiajmy o dziedzictwie, oprowadzanie po wystawie
- 12.00 Spotkanie u Kowalskich. Ikonografia PRL-u
Ekspozycja obrazu Leonarda da Vinci Dama z gronostajem, galeria, I piętro
Wystawa czasowa „Tężnia” Roberta Kuśmirowskiego, plac przed budynkiem
-15.00 Oprowadzanie po Tężni
GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH

Rynek Główny 3
godz. 10.00–16.00
Jedna z największych, stałych wystaw XIX-wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby.
W Galerii znajdują się dzieła m.in. Henryka Siemiradzkiego, Piotra Michałowskiego,
Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Artura Grottgera, Józefa Chełmońskiego, Leona
Wyczółkowskiego. Sala Michałowskiego
14.30 Wyklejamy obrazy – warsztaty dla dzieci z elementami sensoplastyki.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: tel. 12 433 57 44 (w dni powszednie, w godz.
9.00 – 16.00) lub rezerwacja@mnk.pl
Uczestnicy pracują w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia. Mile widziany strój
na zmianę
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
ul. Kanonicza 17
godz. 10.00–16.00
Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”
Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek"
Kolekcja studyjna rzeźby architektonicznej Kraków na wyciągnięcie ręki
11.00–14.00 Niestworzone historie! warsztaty weekendowe dla dzieci w wieku 4–7 l.
(z rodzicami) z cyklu: Konik muzealny, prowadzenie: Weronika Moskwa, Martyna
Majsterek. Uczestnicy mogą dołączyć w każdej chwili do godziny 13.00
15.00 Koncert „Z pieśnią ku niepodległości do Chopina do Paderewskiego” w
wykonaniu: Iwona Kowalkowska – sopran, Dariusz Pietrzykowski - tenor, Robert
Adamczak – fortepian, Sala Cnót
MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO
ul. Piłsudskiego 10–12
godz. 10.00–16.00
Zbiór starych druków i rękopisów
Gabinet Numizmatyczny
Wystawa czasowa: „Szlachetne zdrowie – ziołolecznictwo i medycyna”, galeria, I
piętro
Wystawa czasowa: „Moneta i imperium. Od Achemenidów po królestwa
hellenistyczne”, galeria, I piętro
- 12.00 Oprowadzanie kuratorskie, Jarosław Bodzek, MNK
PAWILON JÓZEFA CZAPSKIEGO
ul. Piłsudskiego 12
godz. 10.00–16.00
Stała ekspozycja wchodząca w skład kompleksu Muzeum im. Emeryka HuttenCzapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie poświęcona została wnukowi twórcy
najcenniejszej kolekcji numizmatycznej w Polsce – wybitnemu polskiemu
intelektualiście, pisarzowi, malarzowi i krytykowi

Wystawa czasowa: „Pamięć o Czapskim. Stanisław Sobolewski. Malarstwo”, galeria,
I piętro
-11.00: Oprowadzanie kuratorskie, Anna Budzałek, MNK
KAMIENICA SZOŁAYSKICH IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO
pl. Szczepański 9
godz. 10.00–16.00
Wystawa czasowa: „Szuflada Szymborskiej”
Wystawa czasowa: „Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz”, galeria, II piętro
- 13.00 Oprowadzanie kuratorskie, Agnieszka Sieradzka, Państwowe Muzeum
Auschwitz - Birkenau
DOM JANA MATEJKI
ul. Floriańska 41
godz. 10.00–16.00
Stała ekspozycja mieszcząca się w domu rodzinnym artysty prezentująca sylwetkę
najwybitniejszego polskiego malarza nurtu historyzmu, kolekcjonera, miłośnika
zabytków, w szczególności Krakowa
Pokaz obrazu Jana Matejki Wit Stwosz jako dziecko, galeria, II piętro
Wystawa czasowa: „Alchemik Sędziwój Jana Matejki – od realizmu do obrazu”,
galeria III piętro
11.00 Oprowadzanie kuratorskie po Oddziale
DOM JÓZEFA MEHOFFERA
ul. Krupnicza 26
godz. 10.00–16.00
Stała ekspozycja reprezentuje formułę muzeum-dom artysty z bogatym autentycznym
wyposażaniem
12.00 Spacer Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po ulicach Krakowa
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: tel. 12 433 57 44 (w dni powszednie, w godz.
9.00–16.00) lub rezerwacja@mnk.pl
OŚRODEK KULTURY EUROPEJSKIEJ – EUROPEUM
pl. Sikorskiego 6
godz. 10.00–16.00
Stała ekspozycja mieszcząca się w starym spichlerzu prezentuje kolekcję sztuki
europejskiej od XII w do XX wieku
11.00 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej I i II
stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie
11.00 Spotkanie z grupą rekonstrukcji historycznej I Pułku Piechoty i Brygady
Legionów Polskich
Pokaz pracy Marii Pinińskiej-Bereś Płonąca żyrafa*
13.00 Spotkanie z Bettiną Bereś, córką Marii Pinińskiej-Bereś i artystyczną
kontynuatorką jej sztuki performance oraz z Oskarem Hanuskiem, wnukiem artystki,
sala multimedialna

Pokaz multimedialny Legiony polskie w fotografii ze zbiorów MNK – plac przed
wejściem do budynku
* Zakup dzieła dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”
MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH – ARSENAŁ
ul. Pijarska 8
godz. 10.00–16.00
Wystawa czasowa „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”
13.00 - Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
14. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim w Niepołomicach
Niepołomice, ul. Zamkowa 2, tel.(12) 281-30-11
10.00 – 16.00
Wystawy stałe:
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku: „Sukiennice w Niepołomicach 2. Znane i
nieznane”
Salon Europejski – „sztuka zachodnioeuropejska (XVII –XX wiek)”
„Niepołomice. Miasto, czas i ludzie” – zwiedzanie z przewodnikiem
(godz. 12.00 – 15.00 - co godzinę)
Kaplica zamkowa
Sale łowieckie
Muzeum Fonografii (w obiekcie MCDiS, obok zamku)
Wystawa czasowa:
„Znajduję starożytności bardzo piękne. Antyk okiem kolekcjonera”
- zwiedzanie z przewodnikiem (godz. 10.00 – 14.00 – co godzinę)
Warsztaty dla dzieci i młodzieży:
Wiek pary i kolei - 11.00 (na wystawie „Niepołomice. Miasto, czas i ludzie”)
Na początku były mity - 14.00 (na wystawie „Antyk okiem kolekcjonera”)
15. Muzeum PRL-u (w organizacji)
os. Centrum E1, dawne kino Światowid) tel.(12) 446-78-21
10.00 – 18.00
Wystawy: „W kontrze. Solidarność Małopolska w stanie wojennym”, „Paczka z Ameryki”
i „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” będą dostępne za darmo
11.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „W kontrze. Solidarność Małopolska w stanie
wojennym”. Oprowadzają: Andrzej Malik i Edward Nowak
12.00 – 14.00 - zadaj pytanie kuratorowi – wystawy „Paczka z Ameryki” i „Atomowa groza.
Schrony w Nowej Hucie” bez tajemnic
12.30 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie „W kontrze. Solidarność Małopolska w stanie
wojennym”
15.00 – wernisaż mini wystawy fotograficznej „NH50mm. Nowa Huta w obiektywie”
Na wystawie prezentowane będą zdjęcia Krzysztofa Piły, fotografa nowohuckiej architektury

16. Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET
Narodowy Stary Teatr
ul. Jagiellońska 1, tel. (12) 422-40-40
11.00-19.00
wiczenia z budowania scenicznych przestrzeni, komponowania ścieżek dźwiękowych,
działań z wirtualnym artystami: aktorami, scenografami, muzykami w ekspozycji MICET w
12.00 – 13.00 - warsztat Wokół Wesela - prowadzony przez edukatora. Podczas zajęć
zwiedzający zasięgną wiedzy z zakresu psychologii, metod aktorskich (Konstantego
Stanisławskiego - emocje, Michaiła A. Czechowa - praca z ciałem), a także Teatru Forum
Augusta Boala
*Zakup biletu w cenie 1zł umożliwia uruchomienie aplikacji poprzez bilet czipowy. Bez
biletu można oglądać wnętrza i aplikacje, ale korzystanie z nich jest mocno ograniczone
Informacja na http://micet.pl/pl/wydarzenia/. Zapisy: tel. 12 422 40 40
17. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26, tel. (12) 267-14-38
10.00-18.00
prezentacja wystaw: „Japońska układanka” (Japonia w pigułce) w budynku głównym
i „Modernizm udomowiony” (wystawa architektury chińskiej) w Galerii Europa-Daleki
Wschód
18. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, tel. (12) 263-40-01
11.00-19.00
W recepcji można również odebrać zeszyt edukacyjny Twórcza Kolekcja nr 6 Wilhelm
Sasnal. Pomoże on gościom Muzeum zapoznać się z dziełami artysty prezentowanymi
na wystawie Kolekcji MOCAK-u
Prosimy o przybycie do godz. 18.00
11.00
Oprowadzanie dla dorosłych po wystawie Leona Chwistka „Nowe kierunki w sztuce”
12.00–18.00
Warsztaty twórcze Prosta kreska? W związku z wystawą Leona Chwistka „Nowe kierunki
w sztuce”
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi pracami prezentowanymi
na ekspozycji i stworzyć wspólny album rysunkowy. Przez cały dzień w przestrzeni wystawy
dostępne będą materiały plastyczne
15.00
Oprowadzanie dla dorosłych po aktualnych wystawach czasowych
16.00
Bez przewodnika. Oprowadzanie po Bibliotece Mieczysława Porębskiego w formie gry
Gra trwa 60–90 minut. Można w niej uczestniczyć niezależnie od wieku, choć dzieci do lat 12
prosimy o przyjście w towarzystwie opiekunów
wcześniejsze zgłoszenia pod adresem: biblioteka@mocak.pl lub telefonicznie: 12 263-4035

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

10.00 – 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.30)
Rozpoczęcie Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich od uruchomienia grającego
zegara na dziedzińcu, godz. 10.00
Pokaz nabytków muzealnych w Librarii: ceramika, rysunki i obrazy Leszka Dutki;
historyczne instrumenty naukowe
Wystawa „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni wieków”. Kuratorskie
oprowadzanie o godz. 10.00 i 14.00
Wystawa „Adam Piekarski. Droga ku nieznanemu… Śladami wyprawy Lewisa i Clarka
na Zachód Ameryki” w piwnicach
„Drogi do niepodległości” – pokaz pamiątek
Zwiedzanie ekspozycji głównej od Librarii do Auli
20. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – Zamek Żupny
Wieliczka - ul. Zamkowa 8, tel. (12) 278-32-66
10.00-16.00
ZAMEK ŻUPNY 10.00 – 16.00
Zamek Żupny dostępny dla zwiedzających - dziedziniec zamkowy i wnętrza w tym
najcenniejsza w Polsce kolekcja solniczek
11.00, 13.00 – „Siła pasji. Alfons Długosz 1902-1975”, po wystawie oprowadzi kurator Agata
Franaszek
12.00, 14.00 - Piętno zaborów i odrodzenie w wielickiej kopalni - spotkanie poprowadzi
kustosz Marek Skubisz
10.00 – 15.00 Zajęcia edukacyjne dla dzieci inspirowane wystawami w zamku
TRASA MUZEUM W KOPALNI SOLI
Rezerwacja
zwiedzania
Trasy
Muzeum
w
kopalni
soli
TYLKO
na www.muzeum.wieliczka.pl, od 14 listopada, od godz. 8.00 do wyczerpania miejsc
Odbiór wejściówek i zbiórka grup w Zamku Żupnym, Wieliczka, ul. Zamkowa 8
21. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27, (12) 663-36-36
10.00-15.00
- 10.00-14.00 - zwiedzanie szklarni, w tym storczykarni z kwitnącymi egzotycznymi
storczykami
22. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5
godz. 11.00–19.00
12.00
spacer śladami Tadeusza Kantora z Bogdanem Renczyńskim, początek Galeria-Pracownia
Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5. Obowiązują zapisy rezerwacje@cricoteka.pl
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków
www.cricoteka.pl
tel. (12) 442-77-70
11.00–19.00 wystawy:
„Tadeusz Kantor. Odsłona trzecia. Marioneta”
„Zbigniew Gostomski”
„Portrety mistrzów Krzysztofa Gierałtowskiego”

23. Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5, tel. (12) 422-51-55
10.00 - 16.00
ekspozycje stałe: „Reprezentacyjne Komnaty Królewskie”, „Wawel Zaginiony”
Zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika
Wystawy czynne w godz. 10.00 - 16.00, ostatnie wejście godz.15.00
Należy pobrać wejściówkę w kasie biletowej
Ze względów konserwatorskich obowiązują limity wejść
24. Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia”
ul. Juliana Dunajewskiego 8
10.00-16.00
Program dla młodzieży i dorosłych
10.00 – Bitwa o Lwów 1918-1919 - wykład dra Pawła Naleźniaka na temat walk polsko –
ukraińskich 1918 - 1919
10.30 – Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918-1919 – prezentacja gry strategicznej
poświęconej jednej z najważniejszych bitew w historii dwóch narodów: Polaków i Ukraińców
11.00 – 14.00 – Pokazowy turniej gry Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918-1919 – turniej
pokazowy dla ograniczonej liczby uczestników (zgłoszenia: michal.maslowski@ipn.gov.pl)
11.00 – 14.00 – Turniej Gry: 7. W obronie Lwowa (turniej gry planszowej z nagrodami,
przeznaczony dla grupy uczestników zgłoszonych po godzinie 10.00 do gry. System
pucharowy w zależności od liczby zgłoszeń. Zgłoszenia michal.maslowski@ipn.gov.pl)
10.00 – 16.00 Polacy w walce o niepodległość Polski - prezentacja mundurów wojskowych
z lat 1914-1921
14.00 – 15.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
10.00 – 16.00 Wystawa z artefaktami, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego
Program dla najmłodszych - 10.00-14.00
10.00 – 12.00 Z Historią w Kolorach. Polak Mały – zajęcia dla najmłodszych odbiorców,
krótko i przystępnie o dziejach Polski i Polaków oraz o polskich symbolach narodowych
(o godle, fladze i hymnie)
12.00–14.00 Symbole
narodowe
i
bohaterowie
niepodległości
warsztaty
plastyczne (wspólne rysowanie, wycinanki, klejenie, malowanie)

