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pl. Powstańców Warszawy 5

Jak przygotować się  
do wizyty w muzeum? 
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Opis instytucji

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno 
z największych i najważniejszych muzeów  
sztuki w Polsce. W zbiorach, które liczą ponad 
200 tysięcy obiektów, znajdują się zabytki 
z prawie wszystkich dziedzin sztuki, między 
innymi rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki  
czy rzemiosła artystycznego. Są one 
prezentowane na wystawach stałych, a także 
czasowych, które trwają tylko kilka miesięcy.

Muzeum mieści się w porośnięty winobluszczem
budynku wzniesionym w latach 1883–1886 
według projektu Karla Friedricha Endlla  
w stylu neorenesansu niderlandzkiego.
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Jeśli chcesz zapoznać się  
z wystawą przed wizytą  
w Pawilonie Czterech Kopuł,  
odwiedź stronę internetową 

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

Lokalizacja

Muzeum Narodowe znajduje się  
przy placu Powstańców Warszawy 5, 
niedaleko rzeki Odry. 
Najbliższy przystanek tramwajowy 
lub autobusowy mieści się przy 
Urzędzie Wojewódzkim.  
Można tu również dotrzeć przez park 
od strony Galerii Dominikańskiej.

Informacje  
w internecie
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Osoby na wózku mogą 
skorzystać z podjazdu  
znajdującego się przy 
schodach wejściowych  
po lewej stronie.
Należy zadzwonić 
dzwonkiem i czekać na 
przyjście pana portiera,  
który otworzy drzwi do windy. 
Może to chwilę potrwać, 
dlatego warto uzbroić się 
w cierpliwość.

Dzwonek przywołujący 

Ułatwienie  
dla osób na wózku

Za drzwiami znajduje się winda (dźwig), 
dzięki czemu można dostać się z wózkiem 
do holu głównego Muzeum.
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Wejście do muzeum to 
ciemniejsza, ozdobna 
przestrzeń z kolumnami,  
tutaj mieszczą się kasa 
biletowa i portiernia. 
W głębi za schodami znajduje 
się jasny, przeszklony hol, 
stąd dostaniesz się do 
kawiarni oraz do muzealnej 
księgarni.

Wejście do muzeum  
i przestronny hol
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Kasa znajduje się po lewej 
stronie. Żeby zwiedzić 
muzeum, musimy najpierw 
kupić bilet.
Warto wiedzieć, że w soboty 
wstęp na wystawy stałe 
prezentowane w Muzeum 
jest bezpłatny.

Kasa biletowa

Przy kasie możemy przeczytać 
informacje o cenach biletów.

Bilet na wystawy stałe dla ucznia 
w wieku do 26 lat kosztuje 1 zł 
– „bilet za złotówkę”,
dla dziecka w wieku do lat 7 
– wstęp jest darmowy.
Osoby z niepełnosprawnością 
mogą kupić bilet ulgowy.

Jeżeli chcesz zwiedzić wystawę 
czasową, musisz kupić bilet czasowy, 
który cię do tego upoważni.

Bilety

Dzień 
dobry

Hello

Muzeum 
Narodowe 
we Wrocławiu

National 
Museum 
in Wrocław

mnwr.pl
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Swoje rzeczy możesz 
zostawić w szatni  
albo szafkach, które są 
na wprost lady szatni 
i w przejściu do księgarni. 
Obok szatni znajduje się 
toaleta damska, męska jest 
po drugiej stronie korytarza 
– przy kawiarni – drogę 
wskazują strzałki.

Szatnia
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W szatni pracownik poprosi cię 
o zostawienie kurtki i plecaka oraz 
wręczy ci numerek. Jeśli jesteś 
z grupą osób i wolicie zostawić 
rzeczy w większej szafce, można 
z niej skorzystać – potrzebna jest 
moneta dwuzłotowa, żeby wyjąć 
kluczyk. 
Na salę wystawy można wnieść 
ze sobą tylko małą torebkę – to 
dlatego, by dużą torbą przez 
przypadek nie zawadzić o rzeźbę 
lub obraz (co mogłoby je zniszczyć).

Pamiętaj, napoje i jedzenie muszą 
zostać w szatni.

Szatnia lub szafka

> 30 × 40 × 30
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Jeśli poczujesz głód lub 
pragnienie, możesz coś wybić 
lub zjeść posiłek w muzealnej 
kawiarni.
Na wprost mieści się muzealna 
księgarnia, znajdziesz tu półki 
z książkami i pamiątkami. 
Możesz je obejrzeć i kupić to, 
co cię interesuje. 
Dostętna jest płatnosć kartą 
lub tradycyjnie gotówką.

Kawiarnia  
i księgarnia
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Przy głównych schodach, 
po lewej stronie znajduje się 
mapa muzeum, dzięki niej 
dowiesz się, jaki jest rozkład sal 
wystawowych. 
Pierwsza sala z wystawą czasową 
znajduje się na parterze po 
prawej stronie, tuż przy wejściu 
do kawiarni.

Mapa muzeum  
i wejście na wystawę 
czasową



]11[

Przewodnik  
dla osób  
ze spektrum  
autyzmu

Pod głównymi schodami  
po lewej stronie (tuż przy mapie) 
znajduje się muzealny skarbiec, 
w którym prezentowane są 
mniejsze wystawy czasowe  
na parterze. 

Tutaj obejrzeć można stare 
monety, zabytkowe pieczęcie, 
a czasem prawdziwe skarby –  
na przykład Skarb Średzki.

Skarbiec 
na parterze
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Znajdują się tutaj wystawy stałe:

Śląska rzeźba kamienna XII–XIV w.  
(za środkowymi szklanymi drzwiami)  
  
Sztuka śląska XIV–XVI w.  
(drzwi po prawej stronie schodów)

Sztuka śląska XVI–XIX w.  
(drzwi po lewej stronie schodów)

Wystawy na I piętrze
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Znajdują się tutaj wystawy stałe:

Sztuka polska XVII–XIX w.  
(drzwi po prawej stronie)

Sztuka europejska XV–XX w.  
(drzwi po lewej stronie)

Na wprost drzwi oraz na końcu korytarza 
znajdują się sale z wystawami czasowymi.

Kierunkowskazy z napisem „Cudo-Twórcy” 
prowadzą na klatkę schodową, która 
wiedzie na III piętro, czyli tam, gdzie 
znajduje się najnowsza wystawa stała.

Zamiast schodami można się tu też  
dostać windą.

Wystawy na II piętrze

Wystawa na III piętrze
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INFORMACJE DODATKOWE

Ile czasu trwa zwiedzanie?
Czas zwiedzania zależy od ciebie. Zazwyczaj zwiedzanie każdej 
z wystaw trwa półtorej godziny, ale możesz zostać dłużej.

Czy mogę wziąć jedzenie?
Do Muzeum można przynieść coś do jedzenia i do picia, ale swój 
posiłek możesz zjeść tylko w kawiarni. 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. 
Przygotuj się, że w niektórych pomieszczeniach drewniana podłoga 
może głośno skrzypieć.

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

Toalety

Toalety (również te większe, 
przygotowane dla osób 
niepełnosprawnych)  
znajdują się na każdym piętrze,  
dodatkowo na parterze w toalecie 
damskiej (drzwi tuż przed szatnią)  
jest też miejsce do przewijania 
niemowląt.
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INFORMACJE DODATKOWE

Zapraszamy!

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

tel. 71 372 51 50 lub 71 343 56 43
adres strony internetowej: mnwr.pl

Dojazd

Bezpośrednio do Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu można dojechać tramwajem 2, 10 
lub autobusem A, N.
Trzeba wtedy wysiąść na przystanku 
„Urząd Wojewódzki”.

Jeżeli jednak masz ochotę na około 7-minutowy 
spacer, możesz dojechać tramwajem 2, 3, 4, 5, 10, 
33, 8, 9, 11, 23, 17 albo autobusem N, D, E, K na 
przystanek „Galeria Dominikańska” i przejść przez 
park im. Juliusza Słowackiego.


