
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MUZEÓW KRAKOWSKICH 
PROGRAM 

20 listopada 2011 r. 
 

Muzeum Archeologiczne 
 ul. Poselska 3, tel. 12 422-71-00 

godz. 10.00 - 15.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 14.15) 
wystawy stałe: 
„Bogowie starożytnego Egiptu” 
„Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” 
„Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera” 
„Dzieje najstarsze i stare Gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie” 
wystawy  czasowe: 
„Skarb z Głogowa” 
„Dolina Liwca u schyłku starożytności” 
„Najstarsze narzędzia krzemienne” 
Goście otrzymają darmowe materiały edukacyjne i reklamowe – ulotki, plakaty, foldery, 
książki  

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły  
ul. Kanonicza 19-21, tel. 12 628-82-11, 

- stała ekspozycja sztuki sakralnej (XIII-XX w, malarstwo, rzeźba, rzemiosło art., tkaniny) 
- „Kanonicza Kardynała Karola Wojtyły” (wystawa poświęcona ks. Karolowi Wojtyle) 
- „Dary Papieskie” (pamiątki wręczane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas 
pontyfikatu) 
- wyjątkowa możliwość obejrzenia dziedzińca renesansowego Kamienicy Dziekańskiej ul. 
Kanonicza 21, stanowiącego część muzeum. 
Dziedziniec zostanie po raz pierwszy udostępniony po kompleksowej renowacji technicznej i 
estetycznej zakończonej w październiku br. 

 
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nil a”  

ul. Wita Stwosza 12, tel. 12 410-07-70, 
wystawy: 
- „Ze Zbiorów Londyńskich Polskiego Państwa Podziemnego” (zdjęcia ze zbiorów Studium 
Polski Podziemnej w Londynie, obrazujące dzieje AK w okupowanej Polsce, Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie, działalność Cichociemnych oraz terror okupacji niemieckiej i 
sowieckiej w Polsce). 
- „In the air, on the air” – prezentacja zmagań lotniczych na niebie Małopolski w trakcie II 
wojny światowej, akcji zrzutowych dla AK, lotniczego wsparciu aliantów dla okupowanej 
Polski, a także losów zestrzelonych załóg lecących z pomocą dla AK. 
 

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
pl. Wolnica 1, tel. 12 430-55-63, 

ul. Krakowska 46, tel. 12 430-60-23, 
godz.11.00-16.00 
Ratusz, plac Wolnica 1 
„Polska kultura ludowa” – wystawa stała (eksponaty z XIX w. będące źródłem wiedzy o 
kulturze ludowej)  
Agnieszka Lasota „Więzi”  – wystawa czasowa (ciekawy dialog wyrażony za pomocą wnętrza 
mieszkalnego). 



ul. Krakowska 46 
„Przejścia i powroty. W stulecie Muzeum Etnograficznego w Krakowie” – wystawa czasowa 
Wystawa wywodzi się z osobistych doświadczeń osób związanych z Muzeum: prezentacja 
m.in.: rzeźby, fotografii, malarstwa na szkle oraz malarstwa tradycyjnego rękodzieła, stroju, 
oraz przedmiotów dnia codziennego, z wykorzystaniem form graficznych i nowych 
technologii.  

Muzeum Farmacji Collegium Medicum 
ul. Floriańska 25, tel. 12 421-92-79 

- stała ekspozycja poświęcona historii aptekarstwa (m.in.: eksponaty obrazujące historię 
aptekarstwa od średniowiecza do współczesności oraz wnętrze XVIII-wiecznej apteki).  
 

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

- stała wystawa : „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego" 
- wystawa czasowa: „Podziemia Rynku Głównego w Krakowie" (fotografie ze zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wykonane przez Michała Banasia w latach 2008-
2010). 
 

Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
AGH 

al. Mickiewicza 30, tel. 12 617-23-65 
- ekspozycje stałe w korytarzach gmachu głównego AGH: wysoki parter, I piętro, II piętro 
- wystawy czasowe: „Afryka – minerały i skamieniałości” i „Agaty”, „Wystawa 
multimedialna” – II piętro 

 
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie 

- ul. Józefitów 16, tel. 12 634-59-32 
Kolekcja fotografii i sprzętu fotograficznego rodziny Oberbeków w zbiorach Muzeum (dar 
przekazany Muzeum przez Jana Oberbeka znanego wirtuoza gitary klasycznej (głownie 
aparaty i obiektywy wyprodukowanych w ZSRR począwszy od lat 60-tych po lata 90-te XX 
wieku, oraz aparaty wyprodukowane w okresie międzywojennym w Niemczech). Wystawie 
będzie towarzyszył: mini recital gitarowy Jana Oberbeka.  
Wystąpienie artysty w głównej sali galerii muzeum o godz. 12:00  
 
- wystawa fotografii Thomasa Lüttge –„ Człowiek Der Mensch” (fotografie dotyczące miejsc 
zamieszkanych przez człowieka, po raz pierwszy prezentowane w Europie Wschodniej).  
- wystawa „Z dziejów fotografii” ekspozycja stała Muzeum porusza zagadnienia związane z 
techniką i technologią, zdobnictwem i zastosowaniem fotografii, jej kolekcjonerstwem   
- wystawa „Papieski Kraków”  ekspozycja  
plenerowa przy siedzibie Muzeum (fotograficzna opowieść o mieście i jego Pierwszym 
Obywatelu, relacji Ojca Świętego – Jana Pawła II i Jego Krakowa, przeplatających się 
wzajemnie ich losów). 
 
Pokaz filmów ilustrujących dawne techniki fotograficzne. Projekt zrealizowany przez Dział 
Techniki i Technologii Fotografii MHF. 
 
Pracownia Konserwacji radzi (m.in. jak zadbać o fotografie, żeby na długo pozostały cennymi 
pamiątkami oraz jak ratować zanikający obraz?). 
 



Dział Techniki i Technologii Fotografii zaprasza (m.in. będzie można dowiedzieć się o 
przeznaczeniu akcesoriów fotograficznych i obsłudze danego sprzętu, a w przypadku dawnej 
fotografii pracownicy Działu będą udzielali wyjaśnień w jakiej technice i przy użyciu jakich 
materiałów zostały one wykonane). 
 
Twoja fotografia wykonana w atelier (każdy zwiedzający będzie mógł wykonać własnym 
aparatem zdjęcie portretowe swojej rodziny lub swoich znajomych w scenografii 
odtworzonego atelier fotograficznego z przełomu XIX i XX wieku). 
 
Okazyjne zakupy w księgarni muzealnej: Tylko w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów 
Krakowskich katalogi i albumy wydane staraniem naszego Muzeum można będzie nabyć z 
25% rabatem. 

 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, tel. 12 422-15-04 
godz. 10.00-18.00  
Oddziały: 
Fabryka Emalia Oskara Schindlera 
ul. Lipowa 4, tel. 12 257-10-17 wew. 104; fabrykaschindlera@mhk.pl 
Wystawa stała: „Kraków – czas okupacji 1939–1945” 
Wystawa czasowa: „Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w 
dwunastu odsłonach” 
10.00 Kraków – „Czas okupacji 1939–1945” – oprowadzanie po wystawie stałej (wejściówki 
do pobrania w kasie muzeum od 14 listopada), Wojciech Górny 
11.00 „Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu 
odsłonach” – oprowadzanie po wystawie czasowej (wejściówki do pobrania w kasie muzeum 
od 14 listopada), Beata Łabno 
12.00 Polskojęzyczny humor w okupowanym Krakowie – wykład dr Anny Czocher,  
sala Kinowa, I piętro (wstęp wolny) 
13.00 Śladami bohaterek wystawy Wojna to męska rzecz? – spacery po Krakowie (rezerwacja 
miejsc w kasie muzeum od 14 listopada) 
14.00 Kraków – czas okupacji 1939–1945 – oprowadzanie po wystawie stałej (wejściówki do 
pobrania w kasie muzeum od 14 listopada), Monika Bednarek 
15.00  Nie zapomnieć (2005) – projekcja filmu o izraelskiej pisarce Miriam Akavii. Po filmie 
spotkanie z reżyserem Piotrem Wejchertem poprowadzi Katarzyna Zimmerer  
17.00 – promocja książki Wokół ulicy Lipowej autorstwa Jacka Salwińskiego 
Ostatnie wejście 90 minut przed zamknięciem wystawy. W tym dniu wstęp na wystawę 
Kraków – czas okupacji 1939–1945 wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie 
bilety.mhk.pl.  
 
Ulica Pomorska 
ul. Pomorska 2, tel. 12 633-14-14; pomorska@mhk.pl 
Wystawa stała: „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956” 
10.30 – oprowadzanie po wystawie stałej „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956”, 
Grzegorz Jeżowski  
11.30 – projekcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego Historia Kowalskich poprzedzona 
słowem wstępnym Tomasza Stachowa.  
Film opowiada o Polakach zamordowanych za udzielanie pomocy swym sąsiadom – Żydom.  



12.50 – projekcja filmu dokumentalnego „My ogniowe dzieci” . Film opowiada o 
legendarnym dowódcy partyzanckim Józefie Kurasiu „Ogniu”, który po 1945 r. nie złożył 
broni i walczył na Podhalu z oddziałami Urzędu Bezpieczeństwa 
13.40 Żołnierze wykleci. Tragiczna historia Oddziału partyzanckiego „Wiarusy”  – wykład 
Dawida Golika  
14.40 – projekcja filmu dokumentalnego „Żołnierze wyklęci”, poprzedzona słowem 
wstępnym Tomasza Stachowa 
16.00 – oprowadzanie po wystawie stałej „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956,” 
Grzegorz Jeżowski 
10.00–15.00 – udostępnienie schronu przeciwlotniczego przez Małopolskie Stowarzyszenie 
Miłośników Historii „Rawelin” 
 
Apteka pod Orłem 
pl. Bohaterów Getta 18, tel. 12 656-56-25; apteka@mhk.pl 
wystawa stała: „Apteka w getcie krakowskim” 
10.00 – zwiedzanie ekspozycji stałej z przewodnikiem, Anna Pióro 
13.00 – prezentacja filmu z obchodów 50. rocznicy likwidacji getta (1993). Przed planowaną 
zmianą ekspozycji stałej w Aptece przypomnimy pierwsze zarejestrowane uroczyste obchody 
rocznicy likwidacji getta krakowskiego, z pierwotną wystawą Krakowskie Getto, Obóz 
Płaszowski w tle. 
13.00–18.00 – prezentacja projektu Piotra Oczkowskiego „Ogród Pamięci”  przy placu 
Bohaterów Getta  
 
Stara Synagoga 
ul. Szeroka 24, tel. 12 422-09-62; starasynagoga@mhk.pl 
Wystawa stała: „Dzieje i kultura Żydów krakowskich” 
Wystawa czasowa: „To była hebrajska szkoła w Krakowie”. Gimnazjum Hebrajskie 1918-
1939 
Słowa Koheleta w obrazach – interpretacja Księgi Koheleta ze Starego Testamentu językiem 
sztuki. Instalacja Agaty Nowak, absolwentki Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie 
Instalacja powstała w ramach projektu Midrasz Lab organizowanego przez społeczność 
żydowską Beit Kraków, dzięki wsparciu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 
Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora oraz Joint Distribution 
Committee. 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00 i 16.00 – prezentacja instalacji w sali głównej Starej Synagogi z 
komentarzem autorki 
13.00 – oprowadzanie po wystawie „To była hebrajska szkoła w Krakowie”, Piotr Figiela 
 
Kamienica Hipolitów 
pl. Mariacki 3, tel. 12 422-42-19 wew. 25; hipolitow@mhk.pl 
Wystawa stała: „Dom mieszczański” 
Wystawa czasowa: „Pędzlem i dłutem – Korpalowie” 
11.00 Pędzlem i dłutem, czyli sekrety małego artysty – warsztaty dla dzieci, prowadzenie: 
Elżbieta Lang (obowiązuje rezerwacja telefoniczna) 
15.00 Rzeźbiarz przypomniany – Michał Stefan Korpal – spotkanie z Elżbietą Lang, 
kuratorem wystawy Pędzlem i dłutem  
Cały dzień: gra planszowa „Kufer na strychu”.  
Zapraszamy dzieci powyżej 6. roku życia, aby przetestowały grę i pomogły ją udoskonalić. 
Najmłodsi będą też mogli zaprojektować elementy gry, m.in. karty i figurki. 
 



Podziemia Rynku  
Trasa turystyczna: „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” 
Aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych należy pobrać wejściówki z Centrum 
Obsługi Zwiedzających (Rynek Główny 1). Udział w zajęciach nie wiąże się ze 
zwiedzaniem szlaku turystycznego. 
10.00 i 12.00 Jak pracuje archeolog? – warsztaty dla dzieci z młodszych klas szkoły 
podstawowej. Prowadzenie: Dominik Lulewicz  
10.30, 12.00 i 13.30 Niezatrudnionym wstęp wzbroniony!? – zwiedzanie zaplecza techniczno-
informatycznego trasy turystycznej (serwerownia, wentylatorownia, monitoring, Building 
Management System). Prowadzenie: Mirosław Bydłoń  
14.00 i 15.30  Jak pracuje historyk? – warsztaty dla dzieci ze starszych klas szkoły 
podstawowej. Co przedmioty, obrazy i teksty mogą powiedzieć historykom. Prowadzenie: 
Bartosz Ogórek  
17.00 Wszystkie drogi prowadzą do Krakowa? Szlaki handlowe średniowiecznej Europy – 
interaktywny wykład dla uczniów gimnazjum połączony z pracą na mapach konturowych. 
Prowadzenie: Katarzyna Winiarczyk 
10.00–18.00 – sprzedaż pamiątek i kopii zabytków prezentowanych na wystawie 
Przez cały dzień: scenki odgrywane przez aktorów z grupy rekonstrukcyjnej z 
wykorzystaniem elementów ekspozycji. 
Podziemia Rynku będą czynne do godziny 20.00. Ostatnie wejście na 90 minut przed 
zamknięciem. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją 
dokonaną na stronie bilety.mhk.pl.  
 
Dom Zwierzyniecki  
ul. Królowej Jadwigi 41, tel. 12 427-30-38; salon@mhk.pl 
Wystawa czasowa: „Klub z Wielkiej Łąki. 90 lat Zwierzynieckiego Klubu Sportowego”  
11.00–14.30 „Wokół Błoń krakowskich”  – warsztaty dla dzieci. Prowadzenie: Maciej Twaróg 
15.00 Spacer wokół Błoń – prowadzenie red. Andrzej Kozioł, autor książki „Wielka Łąka, 
czyli krótka historia krakowskich Błoń”. 
Przez cały dzień: projekcje filmów o historii Zwierzyńca i Zwierzynieckiego Klubu 
Sportowego oraz poczęstunek dla gości: ciasto i sznycel w bułce. 
 
Dzieje Nowej Huty  
os. Słoneczne 16, tel. 12 425-97-75; nowahuta@mhk.pl 
Wystawa czasowa: „Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Krzesławice” 
10.00–17.00 Z MP4 po Nowej Hucie – multimedialna gra terenowa połączona ze 
zwiedzaniem Nowej Huty (bezpłatne wypożyczenie przewodników MP4 oraz karty zadań do 
15.00) 
12.00 Chodźcie z nami – spacer po Nowej Hucie śladami walk ulicznych z lat 80. XX w. 
Prowadzenie: Maciej Miezian 
Cały dzień: zwiedzanie wystawy „Stan wojenny w Nowej Hucie” oraz projekcja filmów o 
Nowej Hucie: „Labirynt pamięci” i „Zagrajmy to jeszcze raz”. 
 
Odwiedź nasze oddziały lub weź udział w wydarzeniach przygotowanych z okazji Dnia 
Otwartych Drzwi i zbierz 3 pieczątki. Uprawniaj ą one do bezpłatnego wstępu do 
jednego z wybranych oddziałów Muzeum Historycznego  do 20 lutego 2012 roku. 
Przez cały dzień można samodzielnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe w oddziałach 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 
 



Wstęp na wystawy i imprezy towarzyszące jest bezpłatny. Ostatni zwiedzający wpuszczani 
będą 30 minut przed zamknięciem. 
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. 
Przez cały dzień we wszystkich oddziałach Muzeum będzie można nabyć wydawnictwa 
MHK z rabatem 20% 
Współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii 
„Rawelin” 

Muzeum Inżynierii Miejskiej  
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. 12 421-12-42, 

wystawy stałe: 
„Z dziejów polskiej motoryzacji” 
„Drukarstwo krakowskie XV-XX w”. 
„Wokół koła” 
„Ogródek nowych słówek” - wystawa plenerowa dla najmłodszych dzieci na placu muzeum 
Ponadto prowadzone będą warsztaty „LEKCJE z Mme CURIE”  
W związku z kończącym się rokiem Marii Skłodowskiej Curie, w niedzielę 20 listopada o 
godzinie 10.00 i 11.00 planujemy przeprowadzenie darmowych zajęć dla dzieci w wieku od 5 
lat. Warsztaty oparte są na scenariuszach lekcji jakie Maria Skłodowska prowadziła dla 
własnych dzieci oraz dzieci swoich przyjaciół w Paryżu (w tym m.in. liczne doświadczenia  
i eksperymenty).  
Każdy z uczestników otrzyma mini-zeszyt, w którym oprócz opisu eksperymentów znajdzie 
zdjęcia i ciekawostki z życia Marii Skłodowskiej.  
 

Muzeum Lotnictwa Polskiego 
al. Jana Pawła II 39, tel. 12 642-87-00, 

12.00 - wykład p. Jana Hoffmanna pt. „Samolot piękno i moc”  
Nowy Gmach Muzeum Lotnictwa Polskiego 
wystawy: „II wojna światowa” 
„I wojna światowa”,  
„Swego nie znacie”  
Ekspozycja „NATO 1949-2009”  
Ekspozycja „Silniki lotnicze”  
Nowa eskpozycja „Spadochroniarze”  
- wystawa „Frank Piasecki i inni”  
 

Muzeum Narodowe w Krakowie 
Gmach Główny, al. 3 Maja 1, godz. 10:00-16:00 
Galerie stałe: 
Galeria „Broń i Barwa w Polsce” 
Galeria Rzemiosła Artystycznego 
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku 
 
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 
Rynek Główny 3, godz. 10.00-18.00 
W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku znajdują się dzieła m.in. Piotra Michałowskiego, Jana 
Matejki, Jacka Malczewskiego, Artura Grottgera, Józefa Chełmońskiego czy Leona 
Wyczółkowskiego. Po gruntownym remoncie i modernizacji Galerię ponownie otwarto we 
wrześniu 2010 r.   
godz. 11.00, 14.00, 16.00 - Gwiazdozbiór w Muzeum  –  miniwykłady dla małych i dużych 
(spotkania otwarte) 



godz. 12.00-15.00 – akcja artystyczna Moniki Drożyńskiej pt. „Wyhaftuj się” (spotkanie 
otwarte z udziałem widzów) miejsce: Sala Chełmońskiego 
Pokaz portretu Brunona Abakanowicza ofiarowanego do Muzeum Narodowego w Krakowie 
przez Barbarę i Lucjana Śniadowerów oraz instrumentów naukowych z kolekcji Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
miejsce: Sala Wystaw Zmiennych (do 31 grudnia 2011) 
 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, godz. 10.00-16.00 
Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” 
Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” 
 
Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41, godz. 10.00-16.00 
Muzeum biograficzne artysty 
 
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich, ul. Szczepańska 11, godz. 
10.00-16.00 
Muzeum biograficzne artysty 
 
Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26 
zwiedzanie możliwe po uzgodnieniu z kierownictwem Oddziału lub rezerwacji telefonicznej, 
o pełnych godzinach w godz. 10.00-16.00 
Muzeum biograficzne artysty 
 
Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. św. Jana 19 (oddział w remoncie) 
 
Galeria Sztuki Starożytnej, Arsenał, ul. Pijarska 8, 
godz. 10.00-16.00 
 

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

- ekspozycje stałe: 
- Myślistwo i trofea 
- Galeria „Sukiennice w Niepołomicach 2”  
- Europejskie skarby Muzeum Narodowego z  Muzeum Czartoryskich w Krakowie „Wokół 
Pietera Brueghela” – impresja filmowa towarzysząca pokazowi obrazu Kazanie św. Jana 
Chrzciciela  
- Piwnica Dźwięku świetlica muzyczna – zajęcia dla dzieci do lat 10.  
 

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

godz. 10.00 – 18.00 „PRL dla początkujących”, instalacja eksponatów przekazanych Muzeum 
przez darczyńców. W roli głównej – SATURATOR. Dla chętnych – szklaneczka wody z 
sokiem lub bez. 
godz. 10.00–15.00 – „Poczytaj mi mamo”, projekcja bajek na projektorach z lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  
 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” 
 ul. Konopnickiej 26, tel. 12 267-14-38 

10.00-18.00, do 17.30 ostatnie wejście dla zwiedzających. 



„Poczuj Sztukę” - edukacyjna wystawa interaktywna wypożyczona z Muzeum Regionalnego 
w Stalowej Woli, nowoczesna zabawa sensoryczna dla dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych. Wystawa jednocześnie uczy i bawi, 
ćwiczy pamięć i koncentrację. Tematem przewodnim jest odkrywanie ornamentyki w kulturze 
ludowej Lasowiaków.  
 

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

Co dwudziesty piąty odwiedzający otrzyma jedną z publikacji MOCAK-u 
 
11.00 – 19.00 ostatni goście proszeni są o przybycie do godz. 18.00  
przez cały dzień wstęp do muzeum oraz udział w zajęciach jest bezpłatny. 
11.00 – 12.00 oprowadzanie dla dzieci po wystawie Kolekcji MOCAK-u 
12.00 – 13.30 warsztaty dla dzieci „Jak powstaje Kolekcja?”, sala audiowizualna 
Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia prosimy kierować na pawlusz@mocak.pl  
12.00 – 13.00 zwiedzanie z przewodnikiem Biblioteki Mieczysława Porębskiego 
Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia prosimy kierować na mazik@mocak.pl 
14.00 – 16.00 pokazy filmu „Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940-1945”, sala 
audiowizualna 
15.00 – 16.00 zwiedzanie z przewodnikiem Biblioteki Mieczysława Porębskiego 
Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia prosimy kierować na mazik@mocak.pl 
16.00 – 17.00 oprowadzanie kuratorskie ze Stachem Rukszą po wystawie „Akcjonizm 
wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa” (prace z kolekcji Essla, Austria) 
 

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

- specjalna prezentacja rzadko pokazywanego cyklu obrazów „Rusałki” J. Malczewskiego w 
nietypowej aranżacji (Aula Jagiellońska) 
- „Widziałem Boliwię”  – spotkanie z Piotrem Libeltem autorem zdjęć do nowej wystawy 
czasowej wraz z oprowadzaniem (godz. 12.00 w kawiarni u Pęcherza)  
- spotkanie z Kaligrafem www.kaligraf.eu (Libraria)  
- wystawa interaktywna „Świat zmysłów” (ostatnie wejście o 15.00) 
- wystawa „Pochody uniwersyteckie” w Ogrodzie Profesorskim  
- zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum „Od Librarii do Auli Jagiellońskiej” (ostatnie wejście 
o 15.20)  
 

Muzeum Zoologiczne UJ Collegium Zoologicum 
 ul. Grodzka 53, tel. 12 663-24-14 

- zwiedzanie wystawy pt. „Muszle, motyle, skamieniałości”  
 

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

„Luksus od Tiffany’ego” godz. 10.00 – 17.00 
możliwość zobaczenia luksusowej solniczki od Tiffany’ego, zagrania w solniczkową grę 
„Memory”, zwiedzania Zamku Żupnego.   
Zamek Żupny, godz. 10.00 – 17.00 
Dodatkowo wystawa fotograficzna „Barwy Soli Europy” – dzięki której można odbyć 
wirtualny spacer śladami soli po Europie, oraz wystawę „Uroki Wielickiego Muzeum” - 
prezentującą prace niepełnosprawnych artystów. 



Wstęp wolny. Rezerwacja (do kopalni) – od 10 listopada do wyczerpania miejsc, tel. 12 278-
58-49 
 

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

10.00-15.00 
- wystawa fotografii pt. „Storczyki krakowskiego Ogrodu Botanicznego” Andrzeja Mroza 
oraz pokaz filmów o storczykach  
- godz. 12.00 na II p. Collegium Śniadeckiego prelekcja pt. „Izrael – spotkanie trzech kultur” 
Marii Lankosz Mróz i Andrzeja Mroza  
 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” 
Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza 5, tel. 12 422-83-32 

Umarła klasa – wystawa czasowa 
wystawa otwierająca cykl pokazów mających na celu tematyczną prezentację kolekcji Ośrodka 
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka poświęcona jest spektaklowi Umarła klasa. 
W piwnicach Cricoteki zaprezentowano obiekty sceniczne do spektaklu oraz drobne elementy 
scenografii. Tę część wystawy wzbogacono o fotografie  autorstwa Wojciecha Sperla, Romano 
Martinisa, Maurizio Buscarino, Caroline Rose, Jacquie Bablet.  
W Archiwum udostępniana jest dokumentacja poświęconą spektaklowi: programy – od 
premierowego, wydanego w Krakowie 15 listopada 1975 po ostatni z września 1992, z Pragi; 
plakaty (40 egz.); publikacje książkowe; czasopisma; recenzje (650 egz.); fotografie (500 fot.) i 
inne materiały. Ekspozycja obejmuje oryginały wybranych archiwaliów.  
 

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

Tajemnice wystawy „Sapiehowie kolekcjonerzy i mecenasi” - zwiedzanie z kustoszem. 
Wejścia o godz. 10.30, 12.00, 13.30 
Ilość miejsc ograniczona, grupy do 25 osób. 
Bezpłatne wejściówki do pobrania w dniu 20.11.br w Informacji Turystycznej  
 
- godz. 11.00 - Spotkanie z Wawelskim Smokiem (dla dzieci od 6 do 9 lat) na wystawie 
„Legendy Wawelskie w ilustracji dla dzieci”. Ilość miejsc ograniczona; grupa do 20 osób  
Bezpłatne wejściówki do pobrania w dniu 20.11.br w Informacji Turystycznej  
 


