
Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich  

14 listopada 2021 r.  

PROGRAM  
 
 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
ul. Senacka 3, tel. 12 422 75 60 wew. 50  
11.00-16.00 
wstęp bezpłatny  
wystawy:  
„Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” 
„Bogowie starożytnego Egiptu”  
„Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”  
„Dzieje najstarsze i stare Gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”  
 

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie  
ul. Kanonicza 19-21, tel. 12 421 89 63  
10.00-17.00 
wstęp 1 zł 
Prezentacja wystawy czasowej „Co ja z wami mam? Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola 
Wojtyły” 
 
Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  
Gmach Główny pl. J. Matejki 13, I p., tel. 516 149 469  
9.00-15.00  
wstęp bezpłatny  
W ramach programu Open Eyes Art Festiwal prezentacja dwóch wystaw:  
„Róża Aleksandrowicz muza malarzy krakowskich” 
„Bot Riders”. Paweł Orłowski 
 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie  
ul. Wita Stwosza 12, tel. 12 410 07 70 
10.00-17.00  
wstęp bezpłatny  
prezentacja eksponatów ze zbiorów kolekcji Muzeum AK, które nie zostały ujęte w 
ekspozycji stałej 

 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
Ratusz, plac Wolnica 1, tel. 12 430 55 75 

10.00-19.00 
wstęp bezpłatny 
wystawa „Polska kultura ludowa” 
 
Budynek Esterka, ul. Krakowska 46  
wystawa „Syberia. Głosy z Północy”  



Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  
ul. Floriańska 25, tel. 12 422 42 84   
9.30 – 15.00. 
wstęp - 8 zł  (dzieci do 10 roku życia wstęp wolny) 
- zwiedzanie stałej ekspozycji oraz wystawy czasowej pt. „Motywy roślinne w ekslibrisach  
Krzysztof Kmiecia w 10-tą rocznicę śmierci”  
 
 
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie 
ul. Senacka 3, tel. 12 422 19 10  
10.00 - 16.00 
wstęp 3 zł 
Wystawa stała: „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”  
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie: 12.00, 14.00 
Wystawa czasowa: „Tajemnice podkrakowskich jaskiń” 
Wydarzenie specjalne: „Bliźniaczka Marii Concordii – Kopalnia Wiry” 
 
 
Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
al. Mickiewicza 30, tel. 12 617 23 65  
Gmach Główny AGH  
 9.00 – 17.00 
wstęp bezpłatny   
wystawy stałe: 
  - Zjawiska Krasowe (lok.: "wysoki parter") 
  - „Paleontologia” (lok.: II piętro, krużganki) Wystawy czasowe: 
  - „Malachity i inne minerały miedzi” (lok.: I piętro, krużganki - prawa strona) 
  -„ Mineralogiczne ciekawostki naszego muzeum” (lok.: I piętro, krużganki - prawa strona) 
  -„ Kalcyty z Polski - kolekcja Eligiusza Szełęga” (lok.: I piętro, krużganki - prawa strona) 
  - „Mirów - od Oksfordu”... (lok.: I piętro, krużganki - lewa strona) 
  - „Skamieniałości keloweju z okolicy Chrzanowa” (lok.: I piętro, krużganki - lewa strona) 
  - „Ewaporaty w kolekcji muzeum” (lok.: I piętro, krużganki -  lewa strona) 
  - „Skarby ze żwirów rzecznych” (lok.: I piętro, krużganki - lewa strona) 
 
Muzeum Fotografii w Krakowie  
ul. Józefitów 16, tel. 12 395 70 42  

10.00-18.00  
wstęp: 1 zł  
10.00, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00  - oprowadzania po MuFo zwiedzanie: magazynów 
studyjnych, pracowni konserwacji i digitalizacji wyposażonych w nowoczesny sprzęt   
(liczba miejsc w grupie ograniczona o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)  
Informacje i zapisy: edukacja@]mufo.krakow.pl 
Muzealne Vademecum – otwarte konsultacje  
11.00 - Digitalizacja, to brzmi dumnie! – spotkanie podczas którego będzie można zobaczyć 
jak wygląda digitalizacja w MuFo  
Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Informacje i 
zapisy: edukacja@mufo.krakow.pl 



MuFo Strzelnica, ul. Królowej Jadwigi 220  
13.00-18.00  
wstęp 1 zł  
Rezydencja udostępniona w godzinach 13.00 -15.00  
„Portret” – wystawa stała  
 
Muzeum Krakowa  
wstęp 1 zł na wszystkie czynne wystawy stałe i czasowe   
Informacja i rezerwacja: 
Centrum Obsługi Zwiedzających 
Rynek Główny 35 
tel. 12 426 50 60 
info@muzeumkrakowa.pl  
 
Oddział Rynek Podziemny 
Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60  
9.00, 9.05, 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Rynek Podziemny w dwóch odsłonach - oprowadzania po wystawie stałej „Śladem 
europejskiej tożsamości Krakowa” 
Na godzinę przed otwarciem wystawy wyjątkowe zwiedzanie w pełnym oświetleniu, które 
pozwoli przyjrzeć się zakamarkom i wszystkim detalom wystawy. Będzie to okazja, aby 
zobaczyć wystawę w zupełnie innym i niecodziennym wydaniu, a także poznać epokę 
uważaną za „mroczne wieki” z nowej perspektywy  
9.00 i 9.05 – oprowadzanie dla dorosłych w pełnym oświetleniu 
11.00 i 11.30 – oprowadzanie dla rodzin z dziećmi  
16.00 i 16.30 – oprowadzanie dla młodzieży i dorosłych  
(limit miejsc: 20 osób) 
 
Oddział Kamienica Hipolitów 
pl. Mariacki 3, tel. 12 422 21 18 
„Codzienne – Niecodzienne”  Torebka - prezentacja  różnorodnych torebek damskich ze 
zbiorów Muzeum Krakowa   
10.00 - Praktyczna torba lub sakiewka - warsztaty plastyczne dla rodzin z dziećmi w trakcie 
których można będzie wykonać własną sakiewkę na drobne lub mini torbę na narzędzia 
poprzedzone prezentacją wybranych muzealiów na wystawie stałej   
Miejsce zbiórki: sień Kamienicy Hipolitów (limit miejsc: 15 osób) 
15.00 - Torebka – symbol kobiecości, emancypacji i odwagi, wykład popularnonaukowy dla 
dorosłych 
Miejsce zbiórki: Pokój Kolekcjonera (ekspozycja stała, I piętro) (limit  miejsc: 18 osób) 
 
Oddział Ulica Pomorska 

ul. Pomorska 2, tel. 12 633 14 14  

12.00 - Śladami pamięci XX wieku wzdłuż ulicy Karmelickiej - spacer edukacyjny dla 
młodzieży i dorosłych 
Miejsce zbiórki: ul. Pomorska 2 (przed wejściem do oddziału) (limit miejsc: 35 osób) 
15.00 - oprowadzanie po wystawie stałej Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956 dla  
młodzieży i dorosłych (limit miejsc: do 15 osób) 
 
 



Oddział Apteka pod Orłem 
plac Bohaterów Getta 18 , tel. 12 656 56 25 
11.00 - Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim - oprowadzanie po wystawie 
stałej dla młodzieży i dorosłych (limit miejsc: 20) 
13.00 - Zamknięci w getcie - oprowadzanie po wystawie stałej w Aptece pod Orłem 
połączone ze spacerem edukacyjnym dla młodzieży  i dorosłych (limit miejsc: 20)  
 
Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera  
ul. Lipowa 4, tel. 12 257 00 95 
10.45, 15.45 - oprowadzanie po wystawie stałej „Kraków – czas okupacji 1939–1945” dla 
młodzieży i dorosłych (limit miejsc: 20) 
11.30 - oprowadzanie po wystawie stałej „Kraków – czas okupacji 1939–1945” 
dla rodzin z dziećmi powyżej 7 roku życia (limit miejsc: 20) 
15.00 - Jak powstaje wystawa? Spotkanie z kuratorem - warsztaty dla dzieci w wieku 7 – 12 
lat 
Prosimy o zabranie ze sobą obiektów, które znajdą się na takiej wystawie (np.zdjęć, 
dokumentów, książek, zabawek, pamiątek)  
Miejsce zbiórki: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, hol (limit miejsc: 10) 
 
Oddział Stara Synagoga 
ul. Szeroka 24, tel. 12 422 09 62  
13.00 - „Nie pytaj lekarza, pytaj chorego”. Kilka słów o medycynie ludowej aszkenazyjskich 
Żydów - wykład dla osób bez ograniczeń wiekowych Stara Synagoga, sala edukacyjna I 
piętro  (limit miejsc: 25) 
14.30 – Echa - spektakl uliczny Teatru Migro dziedziniec przed Starą Synagogą 
15.30 - W 50 minut przez życie prywatne i rodzinne - wykład i oprowadzanie dla osób bez 
ograniczeń wiekowych, Stara Synagoga, południowa sala kobiet (parter, limit miejsc: 25) 
 
Oddział Muzeum Nowej Huty 
os. Centrum E 1, tel. 12 446 78 21 
12.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Osiedleni. Mistrzejowice” (dla osób 
bez ograniczeń wiekowych) 
Ekspozycja jest kontynuacją dotychczasowych wystaw realizowanych w Muzeum Nowej  
14.00 - Schrony do kwadratu - spacer edukacyjny dla osób bez ograniczeń wiekowych 
Miejsce zbiórki: Muzeum Nowej Huty, hol (limit miejsc: 15) 
15.00 - Zwyczajność i poszczególność - prezentacja prac poświęconych nowohuckiej 
architekturze, powstałych podczas warsztatów fotograficznych przeprowadzonych w ramach 
Zajrzyj do Huty w 2021 r. Muzeum Nowej Huty, hol (limit miejsc: 30)  
„Mistrzejowickie opowieści” – osiedla w oczach ich mieszkańców  
Przez cały dzień na ekspozycji czasowej Osiedleni. Mistrzejowice ustawiona będzie specjalna 
biała ściana na działania partycypacyjne. Zwiedzający będą mogli umieszczać na niej zdjęcia, 
własne przemyślenia, relacje czy obserwacje dotyczące dzielnicy  
 
Oddział Muzeum Podgórza 
ul. Limanowskiego 51, tel. 12 39 68 101 
10.00 - Zbudujmy miasto warsztaty edukacyjne dla dzieci od 7 lat 
Miejsce zbiórki: Muzeum Podgórza, hol (limit miejsc: 10) 
12.00 - Z cegły i kamienia – szlakiem architektury Podgórza - oprowadzanie tematyczne po 
wystawie stałej Miasto pod kopcem Kraka dla dorosłych (limit miejsc: 25) 
 



 
Oddział Dom Zwierzyniecki 
ul. Królowej Jadwigi 41, tel. 12 427 00 26 wew. 101 
13.30 - Młynówka za murami i co nam z niej zostało - spacer edukacyjny dla dorosłych  
Miejsce zbiórki: skwer przy pomniku Legionistów (ul. Piłsudskiego) (limit miejsc: 30) 
 
Oddział Dom pod Krzyżem 
ul. Szpitalna 21, tel. 12 422 52 58 
12.00 - oprowadzanie kuratorskie dla dorosłych  po wystawie czasowej „W chocholim tańcu”  
(limit miejsc: 15) 
 
Wstęp na trasę turystyczną Śladem europejskiej tożsamości Krakowa w Rynku 
Podziemnym oraz na wystawę stałą Kraków – czas okupacji 1939−1945 w Fabryce 
Emalia Oskara Schindlera wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie. Liczba miejsc 
jest ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na 
stronie www.bilety.mhk.pl  
 
Ostatnie wejście do oddziałów na 30 minut przed zamknięciem (75 minut w Rynku 
Podziemnym, 90 minut w Fabryce Emalia Oskara Schindlera). Udział w warsztatach, 
spacerach i oprowadzaniach – 5 zł. Wykłady i spektakl – bezpłatnie. 
Udział w wydarzeniach (za wyjątkiem spektaklu na dziedzińcu Starej Synagogi): 
pierwszeństwo dla osób z rezerwacją w Centrum Obsługi Zwiedzających. Osoby bez 
wcześniejszej rezerwacji – udział w miarę dostępności miejsc. 
 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. 12 421 12 42  
11.00 -18.00 
wstęp 1 zł 
13.00, 15.00 - Strefa Kreatywności - Budujemy słynne Muzea świata - warsztaty dla młodych 
budowniczych (limit 20 osób) 
11.00 – 18.00 – „Tramwaje na Wawrzyńca” - wystawa czasowa 
14.00 - zwiedzanie wystawy „Tramwaje na Wawrzyńca” z przewodnikiem  
16.00 - gra miejska SPINGO - Mobilność - W poszukiwaniu skarbu MIMu - 10 zespołów 4 
osobowych (konieczna wcześniejsza rezerwacja)  
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 
telefonicznie - 12 428 66 00 wew. 11 lub mailowo: rezerwacja@mim.krakow.pl 
(kontakt p. Katarzyna Zielińska – Kierownik Działu Edukacji, tel. 515 411 413) 
 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
al. Jana Pawła II 39, tel. 12 642 87 00  
9.00-17.00   
bilet wstępu zgodny z cennikiem dostępnym na stronie 
https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/         
- spotkanie i oprowadzanie tematyczne pn. „Rola lotnictwa w odzyskaniu niepodległości” 
(sala kinowa)  
- oprowadzanie po lotnisku Rakowice-Czyżyny   
 
Muzeum Narodowe w Krakowie  
Gmach Główny, al. 3 Maja 1, tel. 12 433 55 00 



10.00 -18.00  
wstęp 5 zł  
wstęp na wystawy stałe i czasowe we wszystkich oddziałach Muzeum w specjalnej cenie 5 zł  
Ilość miejsc ograniczona, na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja w Centrum 
Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 
9.00–16.00 w dni powszednie) 
W muzeum obowiązują limity osób przebywających jednocześnie w galeriach oraz przerwy 
techniczne. 
 
Galeria Rzemiosła Artystycznego, I piętro 
XX+ XXI. Galeria Sztuki Polskiej, II piętro 
10.00–18.00  
Pokaz makiet domów prezentowanych w 1912 roku na „Wystawie architektury i wnętrz w 
otoczeniu ogrodowym”, hol na parterze 
przerwa techniczna: 12.00–12.30 
11.00 - „Młoda Polska w Galerii” – XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej - oprowadzanie 
kuratorskie po wystawie stałej 
13.00 - „Hokusai. Wędrując...” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej  
14.00 - „Polskie Style Narodowe 1890–1918” zwiedzanie wystawy czasowej z 
przewodnikiem  
15.00 - „Ursula von Rydingsvärd. Tylko sztuka” zwiedzanie wystawy czasowej z 
przewodnikiem  
16.00 - Galeria Rzemiosła Artystycznego - zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem  
 

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 
Rynek Główny 3 
10.00 – 18.00  
Galeria XIX-wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby – dzieła m.in. Henryka Siemiradzkiego, 
Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Artura Grottgera, Józefa 
Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego. 
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
„Mamy Niepodległą” – całodzienna akcja w ramach Programu „Muzeum na stulecia” 
polegającego na wysyłce do bliskich i znajomych kartek okolicznościowych, których szata 
graficzna inspirowana jest tematyką niepodległościową. Punkt dystrybucji kartek 
okolicznościowych – westybul, I piętro. 
14.00 -„Przywrócone piękno - kilka słów o konserwacji w Sukiennicach” - spotkanie z 
konserwatorem 
 

Muzeum Książąt Czartoryskich 
ul. Pijarska 15 
10.00-18.00  
Pałac Muzeum Książąt Czartoryskich – prezentacja arcydzieł światowego malarstwa jak 
Dama  
z gronostajem Leonarda da Vinci czy Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta 
van Rijna, dzieł z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów czy sztuki użytkowej.  
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
10.00 - „Muzeum Czartoryskich – zbiory” -  oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej 
 



 
Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich 
ul. Pijarska 8 
10.00–18.00  
Galeria Sztuki Starożytnej kompleksowo ukazuje obraz sztuki kultur starożytnych. Trzon 
ekspozycji stanowi zbiór pozyskany przez księcia Władysława Czartoryskiego w II poł. XIX 
wieku. 
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
12.00 - „Źródła. Galeria Sztuki Starożytnej” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej 
 
 
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 
ul. Piłsudskiego 12 
10.00–16.00  
Ekspozycja ponad 2500 najcenniejszych monet, medali i banknotów z kolekcji Gabinetu 
Numizmatycznego oraz bezcennych starodruków i map z kolekcji Emeryka Hutten-
Czapskiego. 
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
11.30 „Gdzie Rzym, gdzie Krym... Numizmatyczne perły i perełki w Pałacu Czapskich” – 
oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej i stałej 
 

Pawilon Józefa Czapskiego  
ul. Piłsudskiego 12 
10.00–16.00  
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
14.00 - „Czapski z Kurozwęk” - oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej i stałej 
 

Muzeum Dom Jana Matejki  
ul. Floriańska 41 
Dom biograficzny artysty. 
10.00–16.00  
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
11.00 - „Jan Kochanowski w twórczości Jana Matejki. Wokół bohatera i obrazu” – 
oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej i stałej 
 
Muzeum Dom Józefa Mehoffera 
 ul. Krupnicza 26 
Dom biograficzny artysty 
10.00–16.00  
przerwa techniczna: 13.00–13.30 
11.00 - „Dworek w Jankówce” - pokaz obrazu Józefa Mehoffera ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Kielcach” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej i stałej 
 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka 
ul. Kanonicza 17 
10.00–16.00  



przerwa techniczna: 13.00–13.30 
11.00  - „Kraków na wyciągnięcie ręki” – kolekcja studyjna rzeźby architektonicznej 
zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem  
12.00 - Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek" - zwiedzanie wystawy stałej z 
przewodnikiem  
13.30 - Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"- zwiedzanie wystawy stałej z 
przewodnikiem  
 
Międzynarodowe Centrum Kultury  
Rynek Główny 25, tel. 12 42 42 823 
10.00-18.00 (ostatnie wejście 17.30)  
wstęp 1 zł  
- oprowadzania z przewodnikiem po wystawie „Ukraina. Wzajemne spojrzenia” w języku 
polskim i ukraińskim  
- oprowadzania z przewodnikiem po wystawie „Ukraina. Wzajemne spojrzenia” w polskim 
języku migowym oraz dla osób niewidomych 
 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”  
ul. Konopnickiej 26, tel.12 267 27 03 
10.00 - 18.00   
wstęp – 10 zł 
11.00-12.00, 12.30- 13.30, 14.00 – 15.00 - warsztaty Origami (grupa: max 10 osób) 
Dodatkowe informacje: zapisy prowadzi Dział edukacji (edukacja@manggha.pl) 
Konieczność zapoznania się z regulaminem wydarzeń edukacyjnych.  
 
Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET 
Narodowy Stary Teatr w Krakowie  
ul. Jagiellońska 1, tel. 12 422 85 66  
11.30-19.30  
wstęp 8 zł 
Spacer z kuratorem po stałej wystawie. Tematem przewodnim jest Ciało jako narzędzie pracy 
aktora w tworzeniu scenicznego dzieła. 
11.00 – 14.00 - CIAO CIAŁO! - Mistrzowski warsztat choreoterapeutyczny prowadzony 
przez Paulinę Puślednik, aktorkę NST i wykładowczynię na Wydziale Aktorskim AST (cena 
20 zł  informacja i zapisy na warsztat master class: daniel.arbaczewski@stary.pl, 735597182). 
- warsztat kontaktu z ciałem poprzez ruch, ekspresję i taniec (konieczność zabrania 
wygodnego stroju i obuwia do ćwiczeń) 
17.00 -18.30 - spacer kuratorski ścieżką CIAŁO po Muzeum Starego Teatru (MICET) 
Wstęp w cenie biletu wejścia do MICET, więcej na www.micet.pl Muzeum jest dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. 
 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK 
ul. Lipowa 4, tel. 12 263 40 00  
11.00-19.00 
wstęp 7 zł  
12.00  – warsztaty Pejzaż dźwiękowy (dla dzieci w wieku 5–10 lat)  
Warsztaty w cenie biletu wstępu. Zbiórka przy Galerii Beta pięć minut przed rozpoczęciem. 
13.00  – oprowadzanie w języku angielskim  



Oprowadzanie obejmie wystawy Sztuka karmi sztukę, Symbole życia po śmierci. Rzeźba 
komemoratywna Krzysztofa M. Bednarskiego oraz Architektura jako symbol, tekst i tło.  
Wydarzenie w cenie biletu wstępu.  
Zbiórka przy recepcji MOCAK-u na pięć minut przed rozpoczęciem zwiedzania. 
15.00  – oprowadzanie w języku polskim z audiodeskrypcją  
Oprowadzanie obejmie wystawy Artysta jest obecny oraz Muzyka jako zapis. Muzyka jako 
eksperyment. Będzie ono dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.  
Oprowadzanie w cenie biletu wstępu. Liczba miejsc ograniczona, wcześniejsze zgłoszenia 
pod adresem edukacja@mocak.pl  
17.00 - spotkanie: Praca nad spektaklem. Podgląd podwójny. Krystian Lupa, Piotr Skiba, 
Maria Anna Potocka z cyklu Be for OEES, otwierające kongres Open Eyes Economy Summit 
 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius  
ul. Jagiellońska 15, tel. 12 422 27 34 
10.00 – 14.00   
wstęp 1 zł  
10.00 - uruchomienie grającego zegara na dziedzińcu 
wystawa „W nurcie czasu. Romuald Oramus: malarstwo i grafika z lat 1981-2021”  
11.00 - oprowadzanie z Romualdem Oramusem (ilość miejsc ograniczona).  
Testowanie gry planszowej „Gaudeamus. Zbuduj średniowieczny uniwersytet” 
(przygotowanej przez Muzeum UJ dla osób powyżej 12. roku życia)  
zapisy: collegiummaius.edukacja@uj.edu.pl 
- wystawa „Obiekt miesiąca” w Librarii 
- wystawa plakatu muzealnego w kawiarni u Pęcherza 
- zwiedzanie ekspozycji głównej od Librarii do Auli 
- Bilet wstępu w cenie 1 zł można zakupić w kasie Muzeum lub online:  
https://maius-bilety.uj.edu.pl  
 

Muzeum Niepołomickie Zamek Królewski w Niepołomicach  
ul. Zamkowa 2, Niepołomice, tel. 517 590 420  
10.00-17.00  
wstęp 1 zł 
10.00 – 17.00  zwiedzanie zamku i wystaw   
Sukiennice w Niepołomicach 2. Znane i nieznane (ze zbiorów Muzeum Narodowego  
w Krakowie) 
Theatrum Pictorium – Teatr Malarstwa. Spotkania (ze zbiorów Muzeum Narodowego  
w Krakowie) 
Skarby niepołomickiej parafii 
Myśliwska sztuka użytkowa  
Pokaz pierwszego katalogu dzieł sztuki „Theatrum Pictorium” Davida Teniersa z 1660 r.  
ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich MNK 
Warsztaty i spotkania   
 13.00 – Włodzimierz Puchalski na maxa - przyrodnicze warsztaty rodzinne  
 14.00  - Złoto Ojczyźnie 1918 - pokaz nowego obiektu i oprowadzanie kuratorskie po  
 wystawie Niepołomice. Miasto, czas i ludzie 
 16.00 - Theatrum Pictorium – Teatr Malarstwa. Spotkania - wykład i oprowadzanie po   
wystawie sztuki europejskiej  
 

 



Muzeum Fonografii  – Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa  
(obok Zamku w Niepolomicach) 
11.00 -17.00 
wstęp – 1 zł  
11.00 – 17.00 zwiedzanie wystawy stałej  
12.00 – 14.00 - Obraz kontra dźwięk – prezentacja bajek z wykorzystaniem diaskopu 
 i płyt winylowych, ćwiczenia wyobraźni – warsztaty rodzinne  

  

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce  
ul. Zamkowa 8, tel. 12 278 32 66 
9.00-17.00 
wstęp wolny  
Zamek Żupny 
9.00 – 17.00      Zwiedzanie wystaw zamkowych 
10.00 – 15.00  Prezentacja zabytków geologicznych i archeologicznych 
„Różne oblicza soli” – spotkanie z geologiem 
„Różne oblicza archeologii”  - spotkanie z archeologiem 
15.30 - „ Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI – XVIII wiek)  
z kolekcji Helga Matzke ” – zwiedzanie wystawy z kuratorem 
 
Trasa Muzeum w Kopalni Soli  
wstęp 3 zł 
10.00, 11.00, 13.00,14.00 - Zajęcia  rodzinne: Spacer z księżniczką Kingą  po 
solnej krainie (dzieci: 2-7 lat) 
12.00, 15.00 - Zwiedzanie z przewodnikiem dla osób dorosłych 

Rezerwacja zwiedzania Trasy Muzeum i zajęć na III poziomie Kopalni Soli tylko przez 
formularz zgłoszeniowy na www.muzeum.wieliczka.pl 
 (od 8 listopada od godz.9.00 do wyczerpania miejsc) 
Odbiór wejściówek i zbiórka grup w kasie w Zamku Żupnym w Wieliczce (wejście od strony 
Ogrodu Żupnego) 
 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  
ul. Kopernika 27, tel.12 663 36 35  
9.00 - 15.00 
wstęp 1 zł 
Zwiedzanie kolekcji zewnętrznych, szklarni oraz Muzeum 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”  
ul. Nadwiślańska 2-4, tel. 12 442 77 70 
11.00-19.00  
wstęp bezpłatny - zwiedzanie wystawy stałej "Tadeusz Kantor. Widma" 
wystawy czasowe wstęp 3 zł  
 
Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki  
Wawel 5, tel. 12 422 51 55  
9.30 - 17.00 
wstęp: bezpłatny na ekspozycje:  



Sztuka Wschodu. Namioty Tureckie, Zbrojownia, Wawel Zaginiony,  Wawel 
Odzyskany, Wazy, serwisy, misy... Osiemnastowieczne srebra, porcelana i szkła 
bezpłatne wejściówki w kasie oraz on-line 
https://ebilet.wawel.krakow.pl/ 
oraz trasy specjalne (z przewodnikiem): 
Wawel niedostępny na co dzień – sekrety Baszty Złodziejskiej   
Otwórz oczy na Wawel – spacer po wzgórzu wawelskim  10.00, 12.00, 14.00 
bezpłatne wejściówki tylko on-line 
https://ebilet.wawel.krakow.pl/ 
 
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  
Rynek Główny 20  Pałac Potockich (tymczasowa siedziba), tel. 12 423 12 43   
12.00-19.00  
wstęp 1 zł 
- „Portrety krakowian” - wystawa prac Leszka Sobockiego 
Więcej informacji o wystawie: 
 http://bunkier.art.pl/?wystawy=leszek-sobocki-portrety-krakowian 
 
 
 


