
Muzeum Etnograficzne 
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 111-113, 50-419 Wrocław
tel. 71 344 33 13, muzeum@muzeumetnograficzne.pl

Jak przygotować się  
do wizyty w muzeum? 
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dla osób  
ze spektrum  
autyzmu

Opis instytucji

Muzeum Etnograficzne jest oddziałem Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu. Prezentowane są w nim 
wystawy związane z tradycją Dolnego Śląska i Dol-
noślązaków. Można tu zobaczyć dawne stroje, meble, 
sztukę oraz narzędzia, którymi posługiwali się zwykli 
ludzie. Czasem pokazywane są tu też nowsze rzeczy.
Wystawa stała w Muzeum dzieli się na dwie części. 
Pierwsza opowiada o życiu dawnych mieszkańców 
Dolnego Śląska, a druga jest poświęcona ludziom, 
którzy zamieszkali nasz region po drugiej wojnie 
światowej.
Wystawy czasowe (można je oglądać tylko przez 
parę miesięcy) mogą dotyczyć różnych tematów, np.: 
instrumentów muzycznych, sztuki ludowej, kultur róż-
nych narodów.
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Jeśli chcesz zapoznać się  
z wystawą przed wizytą  
w Muzeum Etnograficznym,  
odwiedź stronę internetową 

muzeumetnograficzne.pl
Znajdziesz tu między innymi  
opisy aktualnych wystaw  
oraz program edukacyjny  
im towarzyszący.

Wizyta w Muzeum
– krok po kroku

Muzeum mieści się przy ulicy Romualda 
Traugutta 111–113 – to tuż obok placu  
Zgody.
Przed budynkiem znajduje się mały 
skwer porośnięty trawą, krzewami 
i drzewami. 

By dojść do Muzeum, należy przejść 
przez bramę od strony placu Zgody  
lub od ulicy Zgodnej. 

Do Muzeum prowadzą duże drzwi
  
Po wejściu do budynku trafia się  
do wąskiego, podłużnego korytarza  
prowadzącego do kasy, a także  
do szatni.

Informacje  
w internecie
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Osoby na wózku mogą 
skorzystać z platformy 
znajdującej się przy schodach 
wejściowych po lewej stronie.

Szatnia

Ułatwienie  
dla osób na wózku

Po lewej stronie od wejścia  
jest szatnia. Znajduje się tu  
długi wieszak, można tam 
zostawić kurtkę,  
płaszcz czy parasol. 
Jeśli masz ze sobą plecak lub 
dużą torbę, należy zostawić je 
u pana portiera. 

Uwaga. Na wystawie można 
mieć przy sobie tylko małą 
torebkę.
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Kasa znajduje się na prawo 
od wejścia głównego. 
W kasie pracownik Muzeum 
chętnie odpowie na twoje 
pytania. Tutaj można kupić 
bilet na wystawy. 

Obok kasy znajduje się 
oszklona półka z książkami 
i pocztówkami dotyczącymi 
wystaw muzealnych.  
Publikacje te i inne gadżety 
oczywiście można zakupić.

Bilet normalny na wszystkie 
wystawy kosztuje 10 zł. 
Bilet ulgowy kosztuje 8 zł, 
uczniowie i studenci do 26. 
roku życia płacą 1 zł.
W soboty wstęp na wystawę 
stałą jest bezpłatny.
Wystawę stałą możemy 
zobaczyćc bezpłatnie także 
w inny dzień, jeśli mamy 
przy sobie bilet z Panoramy 
Racławickiej.

Uwaga. Bilet należy 
zachować do kontroli. 

Kasa biletowa

Bilety do Muzeum

Dzień 
dobry

Hello

Muzeum 
Etnograficzne

Ethnographic 
Museum

mnwr.pl

Dzień 
dobry

Hello

Muzeum
„Panorama 
Racławicka”

Panorama 
of the Battle 
of Racławice

mnwr.pl
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Wystawa stała znajduje się 
na pierwszym piętrze.  
Można się tutaj dostać jedną 
z dwóch klatek schodowych.  
Pierwsza jest obok kasy, 
a druga znajduje się przy 
szatni. 

Jeśli masz problemy 
z poruszaniem się, 
pracownicy Muzeum 
wskażą ci windę. 

Zwiedzanie  
– wystawa stała
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Wystawy czasowe mogą 
znajdować się na parterze:  
w sali barokowej, w sali obok 
kasy oraz na drugim piętrze. 
Na drugie piętro należy wejść 
lewą klatką schodową,  
tą obok szatni. 

Przy wejściu na salę 
pracownik Muzeum 
poprosi Cię o pokazanie 
biletu.

Zwiedzanie 
– wystawa czasowa
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Zwiedzanie najlepiej 
zacząć od wystawy stałej. 
Na wystawie znajdują się 
przedmioty codziennego 
użytku, stroje, meble, rzeźby 
i obrazy. 
Następnie możemy obejrzeć 
wystawy czasowe.  
Od Ciebie zależy, ile czasu 
potrzebujesz na obejrzenie 
wszystkich wystaw. 
Pobieżne zwiedzanie  
trwa około 45 minut. 

Skąd zacząć?
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Uwaga, na niektórych 
wystawach czasowych 
wyświetlane są filmy lub 
puszczana jest muzyka. 
Ta muzyka może być głośna.

Opisy znajdujące się na 
ścianach oraz podpisy zabytków 
opowiedzą ci o przedmiotach 
pokazanych na wystawach. 
Poznasz miejsce i czas ich 
powstania. Informacje znajdują 
się zawsze blisko opisywanego 
przedmiotu.
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opiekunki sal chętnie ci 
pomogą i odpowiedzą na 
twoje pytania.
 
Panią opiekunkę sali  
poznasz 
po identyfikatorze.

Jeśli potrzebujesz 
pomocy… 
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Odwiedzający mogą  
poruszać się po trzech 
piętrach Muzeum: parterze, 
piętrze pierwszym i drugim. 

Na parterze znajdują się 
kasa, szatnia, sala wystaw 
czasowych oraz sala 
barokowa.

Uwaga, w sali barokowej  
jest duży pogłos

Plan zwiedzania 
– parter
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Plan zwiedzania 
– pierwsze piętro

Na pierwszym piętrze znajduje 
się wystawa stała,  
tu również są toalety. 

Wystawa stała mieści się 
w dwóch salach oddzielonych 
korytarzem.

Na ścianach korytarzy  
umieszczone są strzałki, 
które ułatwią ci poruszanie 
się po Muzeum.
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Plan zwiedzania 
– drugie piętro

Na drugim piętrze jest sala, 
w której pokazywane są 
wystawy czasowe,  
toaleta oraz sala edukacyjna.  

Na drugie piętro wchodzi się 
lewą klatką schodową. 
Można też oczywiście 
wjechać windą.

Po obejrzeniu wystaw 
pamiętaj o odebraniu  
swoich rzeczy z szatni. 
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Toalety znajdują się na  
pierwszym i drugim piętrze.  
Wejście jest blisko lewej  
klatki schodowej.

Toalety
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INFORMACJE DODATKOWE

Ile czasu trwa zwiedzanie?
Czas zwiedzania zależy od ciebie. Zazwyczaj zwiedzanie wszystkich 
wystaw trwa około godziny, ale możesz zostać dłużej.

Czy mogę wziąć jedzenie?
Można do Muzeum przynieść coś do jedzenia i do picia. Swój posiłek 
możesz zjeść na ławeczce w holu w pobliżu szatni i w ogródku przy 
Muzeum. Natomiast do sal wystawowych nie wnosi się jedzenia ani picia.

Jak zachować się na wystawie?
Zwiedzając wystawę, staraj się chodzić spokojnie i rozmawiać 
ściszonym głosem.  
Nie można też dotykać eksponatów.

Czy mogę robić zdjęcia?
Tak. Na salach wystawowych można robić zdjęcia,  
jednak bez użycia flesza.



]16[

Przewodnik  
dla osób  
ze spektrum  
autyzmu

INFORMACJE DODATKOWE

Godziny otwarcia
W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
Wtorek–sobota 10:00–16:00
Niedziela  10:00–18:00

Dojazd 
Muzeum nie posiada parkingu dla odwiedzających,  
ale można próbować zaparkować po sąsiedzku.
Budynek Muzeum Etnograficznego znajduje się  
obok przystanku tramwajowego plac Zgody. 
Na przystanku zatrzymują się tramwaje linii 3 i 5. 


