
Przewodnik przed spotkaniami 
rodzinnymi w Muzeum nad Wisłą 
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Witaj w Muzeum nad Wisłą! 

Czy znasz budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Znajduje się 

nad Wisłą. Tak wygląda: 

 

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej poznasz wystawy sztuki 

współczesnej. Sztuka współczesna to prace, które powstają 

w naszych czasach.  

Wielu autorów i autorek prac nadal żyje. Niektórzy artyści i 

artystki mieszkają niedaleko: w Warszawie albo innych 

miastach w Polsce. Inni artyści i artystki mieszkają w odległych 

krajach. 
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Wizyta w Muzeum – krok po kroku 

Główne wejście 

 

Czy znasz Centrum Nauki Kopernik? Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej jest obok. Dokładny adres to:  

ulica Wybrzeże Kościuszkowskie 22  

Do budynku wejdź przez przeźroczyste szklane drzwi.  

UWAGA! Drzwi są bardzo ciężkie.  
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Drzwi wejściowe prowadzą do wysokiej, szarej sali. Sala ma 

duże okna.  
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Szatnia 

Po lewej stronie stoi wieszak. Zostaw na nim swoją kurtkę. 
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Szafki 

Po prawej stronie stoją szafki. Są zamykane na kluczyk. 

Możesz w nich zostawić plecak lub torebkę. Poproś o kluczyk 

pracownika albo pracownicę recepcji. 

UWAGA! Na wystawie można mieć przy sobie tylko małe 

torebki. Plecaki i duże torby zostaw w szafce. 
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Recepcja 

Recepcja to miejsce gdzie można kupić bilety. Znajduje się po 

lewej stronie sali przy długim drewnianym biurku.  

Masz pytanie dotyczące Muzeum? Chcesz zapytać, gdzie jest 

toaleta? Albo chcesz zapytać ile kosztuje bilet? Zadaj pytanie 

pracownikowi albo pracownicy recepcji. Chętnie ci odpowiedzą! 

Pamiętaj: na recepcji może poprosić o kluczyk do szafki! 
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Bilety 

W recepcji kupisz bilet na spotkanie. Bilet dla jednej osoby 

kosztuje 1 zł. 

Bilet to paragon. Zachowaj go na czas spotkania.  
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Księgarnia 

W sali jest dużo książek. Można je kupić w księgarni.  

Kasa księgarni znajduję się przy biurku po prawej stronie. 
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Toalety 

Przed rozpoczęciem zajęciami możesz skorzystać z toalety. 

Toalety znajdziesz po drugiej stronie budynku. Masz już bilet? 

Wejdź na wystawę i przejdź na jej koniec. Widzisz te drzwi? 
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Przejdź przez drzwi do restauracji. Toalety są w wnęce po lewej 

stronie.  

 

Jesteś chłopcem? Skorzystaj z toalety ze znaczkiem: 

  

Jesteś dziewczynką? Skorzystaj z toalety ze znaczkiem: 
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Zajęcia 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12:00 na dworze przed 

wejściem do Muzeum.  

Poszukaj edukatorki ze znaczkiem Muzeum na koszulce. 

Edukatorka to pani prowadząca zajęcia. Przekaże ci zadanie do 

wykonania. 

UWAGA! W deszczowy dzień zajęcia zaczynają się w środku w 

Muzeum. Zapytaj na recepcji, gdzie spotkasz się z edukatorką. 
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Na zajęcia przyszło dużo dzieci i ich rodziców? Edukatorka jest 

tylko jedna. Będzie po kolei rozmawiać z każdą rodziną. 

Poczekaj cierpliwie.  

Czy znasz rośliny rosnące przed Muzeum? Może znajdziesz 

jakieś owoce? 
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Masz już zadanie od edukatorki? Wykonaj je z mamą, tatą, 

opiekunem albo opiekunką. Najlepiej jest bawić się razem! 

Niektóre zadania wykonasz na dworze. 
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Inne zadania zrobisz na wystawie. 
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UWAGA! Na wystawę „Wiek półcienia. Sztuka w czasach 

planetarnej zmiany" wchodzi się przez wąski tunel.  

Na wystawę można wejść też od strony restauracji. Wtedy nie 

trzeba przechodzić przez tunel. 
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Na wystawie spotkasz pracowników i pracownice ochrony. Są 

ubrani w garnitury.  

 

Pracownicy i pracownice ochrony mogą sprawdzić Twój bilet. 

Pokaż im paragon kupiony na recepcji. 
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WAŻNE ZASADY: 

• Chodź powoli.  

• Jeść i pić możesz tylko na dworze i w restauracji.  

• Pracom na wystawie możesz robić zdjęcia. Wyłącz flesz. 

Możesz poprosić o pomoc osobę dorosłą. 

• Nie dotykaj prac, bo są delikatne i łatwo je zniszczyć. 
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Zakończenie spotkania 

Na zajęciach wykonasz kilka ćwiczeń. Potem jest koniec. 

Na zajęciach często robimy własne prace, na przykład rysunki. 

Swoją prace możesz wziąć do domu. 

Czy twoja kurtka wisi na wieszaku? Czy twój plecak albo 

torebka jest w szafce? Pamiętaj żeby je zabrać. Kluczyk do 

szafki oddaj pracownikowi albo pracownicy recepcji. 
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Plan budynku
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Informacje praktyczne 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek – nieczynne 

Wtorek-czwartek – godzina 12.00-19.00 

Piątek – godzina 12.00-20.00 

Sobota – godzina 11.00-20.00 

Niedziela – godzina 11.00-18.00 

We wtorki od godziny 15 do godziny 17 w muzeum są ciche 

godziny. Wtedy na wystawie wyłączane są głośne dźwięki i 

ostre światło. W tym czasie na wystawie nie ma oprowadzań. 

Możesz zwiedzać wystawę w ciszy. 
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Dojazd 

Budynek Muzeum znajduje się obok Biblioteki Uniwersyteckiej i 

Centrum Nauki Kopernik.  

Metro:  

linia M2, stacja Centrum Nauki Kopernik (wyjście w kierunku 

Centrum Nauki Kopernik) 

Autobusy:  

linie 105, 118, 127 przystanek Biblioteka Uniwersytecka 

linie 185, 102, 162 przystanek Centrum Nauki Kopernik 

Samochód: 

Pod Muzeum nie ma parkingu. Samochód trzeba zostawić na 

parkingu płatnym wzdłuż ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, na 

parkingu Centrum Nauki Kopernik lub Biblioteki 

Uniwersyteckiej. 
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Mapa okolicy 
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