
 

ZASADY UDZIAŁU GRUP 

Grupy (liczące powyżej 5 osób) prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału – ułatwi nam to 

organizację komfortowego zwiedzania: 

● organizatorów wycieczek bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie limitów osób 

wchodzących na zwiedzanie w jednej turze (limity zostaną określone w programie Dni 

Dziedzictwa 2018 dla grup oraz w formularzu rezerwacyjnym dla grup), 

● ze względu na specyfikę i rozmiar trzy obiekty prezentowane podczas XX Małopolskich Dni 

Dziedzictwa Kulturowego nie są udostępniane dla grup powyżej 5 osób: dworek Rutkowskich 

w Krakowie-Bronowicach,kamienica Bujwidów w Krakowie, willa Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Tarnowie-Mościcach. 

BARDZO PROSIMY ORGANIZATORÓW ORAZ PILOTÓW WYCIECZEK O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH 

ZASAD. W PRZYPADKU PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT: 12 422 18 84 lub 

dnidziedzictwa@mik.krakow.pl. 

 

Na wszystkie punkty programu dostępne dla grup obowiązuje rezerwacja. Rezerwacji należy 

dokonać poprzez formularz rezerwacyjny (aktywny: od 14 maja 2018 na I weekend; od 21 maja 

2018 na II weekend) znajdujący się na stronie dnidziedzictwa.pl. 
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19–20 maja 2018 

Trasa krakowska I 

Fort 50 ½ O Barycz w Krakowie 

ul. J. Hallera 25, Kraków 

GPS: N 49° 59' 41'', E 19° 59' 30'' 

 

 

Fort 50 ½ O Barycz jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania, fort 51 Rajsko jest częściowo 

udostępniony do samodzielnego zwiedzania. 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

19 maja 2018 (sobota) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 10.15, 11.15, 11.30, 12.30, 12.45, 13.45, 14.00, 15.00, 15.15, 16.15, 16.30 [ͬ 1 godz.] – 

oprowadzanie po forcie 50 ½ O Barycz ze specjalistami architektury fortecznej 

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed fortem 50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  20  

 

Wydarzenia 

15.00 [ͬ1 godz.] – spotkanie z dr hab. Ewą Danowską wokół pamiętników Emanuela Hohenauera 

de Charlenza Wojna światowa 1914–18. Moje wspomnienia i przeżycia bojowe (wyd. PAU, Kraków) 

Opis: 

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed fortem 50 ½ O Barycz  

Maks. liczba osób:  50 

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne ekspozycji Zatrzymanie walca parowego we wnętrzach fortu 

50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  20 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne części fortu 51 Rajsko 

Gdzie: fort 51 Rajsko, Droga Rokadowa, Kraków 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – stoisko z rakietą eksperymentalną – Koło Naukowe AGH Space Systems  

Gdzie: przed fortem 50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

11.00–16.00 – Kuchnia forteczna – kiermasz przysmaków  

Gdzie: przed fortem 50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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20 maja 2018 (niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 10.15, 11.15, 11.30, 12.30, 12.45, 13.45, 14.00, 15.00, 15.15, 16.15, 16.30 [ͬ 1 godz.] – 

oprowadzanie po forcie 50 ½ O Barycz ze specjalistami architektury fortecznej 

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed fortem 50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  20  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne ekspozycji Zatrzymanie walca parowego we wnętrzach fortu 

50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  20 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne części fortu 51 Rajsko 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – stoisko z rakietą eksperymentalną – Koło Naukowe AGH Space Systems  

Gdzie: przed fortem 50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

11.00–16.00 – Kuchnia forteczna – kiermasz przysmaków 

Gdzie: przed fortem 50 ½ O Barycz 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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19–20 maja 2018 

Trasa zachodnia 

Kościół pw. Narodzenia NMP w Racławicach k. Olkusza 

Racławice 54, Przeginia (powiat krakowski) 

GPS: N 50° 12' 4'', E 19° 40' 33'' 

 

 

Zabytek jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania poza godzinami oprowadzania z 

przewodnikiem oraz w sobotę 19 maja w godzinach 11.30–14.45, w niedzielę 20 maja poza godz. 

mszy św. (o 8.00, 11.00, 16.00). 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

19 maja 2018 (sobota) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 11.00 [ͬ 30 min] – oprowadzanie z historykiem sztuki, dr. Zoltánem Gyalókayem  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

15.00, 16.00, 17.00 [ͬ 30 min] – oprowadzanie z regionalistą Kazimierzem Tomczykiem 

Miejsce zbiórki: kościół  

Maks. liczba osób:  50  

 

Wydarzenia 

12.00 [ͬ 1 godz.] – wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski  

Gdzie: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

14.00 [ͬ 40 min] – Wielka Wojna w Racławicach – opowieść regionalisty Kazimierza Tomczyka o 

życiu codziennym wsi  

Gdzie: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne kościoła (poza godzinami oprowadzania z przewodnikiem; 

w godzinach 11.30–14.45 brak możliwości zwiedzania kościoła) 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – Na granicy zaborów – wystawa planszowa 

Gdzie: kościół 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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10.00–18.00 – Na tropie lokalnej historii – stoisko edukacyjne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Eksploracyjno-Historycznego „Geo-His”  

Gdzie: Wiejski Dom Kultury, Racławice 54a 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

20 maja 2018 (niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 12.00, 17.00 [ͬ 30 min] – oprowadzanie z regionalistą Kazimierzem Tomczykiem  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

13.00, 14.00, 15.00 [ͬ 30 min] – oprowadzanie z historyczką sztuki Sonią Bałą  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – Na granicy zaborów – wystawa planszowa  

Gdzie: kościół 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – Na tropie lokalnej historii – stoisko edukacyjne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Eksploracyjno-Historycznego „Geo-His”  

Gdzie: Wiejski Dom Kultury, Racławice 54a 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

12.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne kościoła (poza godz. oprowadzania z przewodnikiem i mszy 

św. o 8.00, 11.00, 16.00) 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

13.00–17.00 – kiermasz lokalnych przysmaków  

Gdzie: Wiejski Dom Kultury, Racławice 54a 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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19–20 maja 2018 

Trasa zachodnia 

Piec kręgowy w Płazie 

ul. Jana III Sobieskiego 43, Płaza (powiat chrzanowski) 

GPS: N 50° 6' 45'',  E 19° 26' 24'' 

 

 

Zabytek jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania poza godzinami oprowadzania z 

przewodnikiem. 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

19 i 20 maja 2018 (sobota i niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ͬ 30 min] – zwiedzanie pieca kręgowego z 

przewodnikiem i pokaz animacji  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przy bramie wejściowej do zakładu 

Maks. liczba osób:  40  

 

12.30 [ͬ 1,5 godz.] – spacer po kamieniołomie z geologiem Markiem Szuwarzyńskim  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przy bramie wejściowej do zakładu 

Maks. liczba osób:  50  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne pieca kręgowego (poza godzinami oprowadzania z 

przewodnikiem) 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – Wokół pieca w Płazie – wystawa planszowa  

Gdzie: teren przy piecu kręgowym 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – W służbie kultury robotniczej – wystawa o historii zakładowej świetlicy  

Gdzie: świetlica 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – Zakładowy bufet – stoisko gastronomiczne Zajazdu Rowerowego Nawsie  

Gdzie: świetlica 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

 

  

6 



 

26–27 maja 2018 
Trasa krakowska II 
Gmach główny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
al. Mickiewicza 30, Kraków 
GPS: N 50° 3' 51'', E 19° 55' 24'' 
 
 
Zabytek jest częściowo udostępniony do samodzielnego zwiedzania – Muzeum AGH i gmach główny 
AGH poza godzinami oprowadzania z przewodnikiem. 
Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 
Zabytek jest udostępniony dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 
26 maja 2018 (sobota) 
Oprowadzanie i spacery 
10.00, 11.00,12.00 [ͬ 45 min] – oprowadzanie po gmachu głównym AGH z historyczką sztuki 
Barbarą Łepkowską  
Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – gmach główny AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  20  

 
10.00, 12.00 [ͬ 45 min] – oprowadzanie po Muzeum AGH  
Miejsce zbiórki: wejście do Muzeum AGH (budynek C2)  
Maks. liczba osób:  20  

 
14.00, 16.00 [ͬ 45 min] – oprowadzanie po gmachu głównym AGH z historyczką sztuki Anetą 
Borowik 
Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – gmach główny AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  20  

 
15.00, 17.00 [ͬ 1 godz.] – spacer ścieżką geologiczną po gmachu głównym AGH z geologiem 
Remigiuszem Molendą  
Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – gmach główny AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  20  

 
Stałe atrakcje 
10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne Muzeum AGH i gmachu głównego AGH (poza godzinami 
oprowadzania z przewodnikiem) 
Maks. liczba osób:  30 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 
10.00–17.00 – Schody – wystawa planszowa 
Gdzie: hol gmachu głównego AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  70 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 
10.00–18.00 – pokaz filmu AGH inspiruje do działania! oraz prezentacji multimedialnej o historii 
AGH  
Gdzie: hol gmachu głównego AGH (budynek A-0) 
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Maks. liczba osób:  70 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 
27 maja 2018 (niedziela) 
Oprowadzanie i spacery 
10.00 [ͬ 45 min] – oprowadzanie po gmachu głównym AGH z historyczką sztuki Barbarą 
Łepkowską  
Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – gmach główny AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  20  

 
11.00, 13.00 [ͬ 1 godz.] – spacer ścieżką geologiczną po gmachu głównym AGH z geologiem 
Remigiuszem Molendą  
Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – gmach główny AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  20  

 
12.00, 14.00, 16.00, 17.00 [ͬ 45 min] – oprowadzanie po gmachu głównym AGH z historyczką 
sztuki Anetą Borowik 
Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – gmach główny AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  20  

 
Stałe atrakcje 
10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne Muzeum AGH i gmachu głównego AGH (poza godzinami 
oprowadzania z przewodnikiem)  
Maks. liczba osób:  30 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 
10.00–17.00 – Schody – wystawa planszowa  
Gdzie: hol gmachu głównego AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  70 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 
10.00–18.00 – pokaz filmu AGH inspiruje do działania! oraz prezentacji multimedialnej o historii 
AGH  
Gdzie: hol gmachu głównego AGH (budynek A-0) 
Maks. liczba osób:  70 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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26–27 maja 2018 

Trasa wschodnia 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i dwór Żabów w Zbylitowskiej Górze  

ul. Plebańska 7, Zbylitowska Góra (powiat tarnowski) 

GPS: N 49° 59' 32'', E 20° 53' 56'' 

 

 

Poza Dniami Dziedzictwa 2018 kościół jest dostępny przed i po mszach św., dwór nie jest dostępny. 

Zabytki (kościół i dwór) są udostępnione do samodzielnego zwiedzania poza godz. oprowadzania z 

przewodnikiem oraz w niedzielę 27 maja poza godz. mszy św. (o 9.00, 11.00, 16.00). 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

26 maja 2018 (sobota) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 11.00, 15.00, 17.00 [ͬ 25 min] – zwiedzanie kościoła z historykiem sztuki Adamem 

Spodarykiem  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 [ͬ 25 min] – zwiedzanie dworu z 

przewodnikiem 

Miejsce zbiórki: 2. punkt informacyjny MIK – przy dworze, ul. Zbylitowskich 95, Zbylitowska Góra 

Maks. liczba osób:  50  

 

13.00 [ͬ 30 min] – zwiedzanie kościoła z proboszczem, ks. Józefem Kaczmarskim  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

Wydarzenia  

12.00, 14.00, 16.00 [ͬ 30 min] – Co ma styl bizantyjski w Zbylitowskiej Górze do szukania – 

opowieść o malarstwie Jerzego Nowosielskiego 

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

Stałe atrakcje 

10.00–17.30 – zwiedzanie indywidualne kościoła (poza godz. oprowadzania z przewodnikiem) 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne dworu (poza godz. oprowadzania z przewodnikiem) 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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10.00–18.00 – Dworska rozsypanka – wystawa pamiątek i zdjęć rodziny Żabów  

Gdzie: dwór  

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

11.00–16.00 – dworska kawiarenka  

Gdzie: ogród przy dworze 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

27 maja 2018 (niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 12.00, 15.00, 17.00 [ͬ 25 min] – zwiedzanie kościoła z historykiem sztuki Adamem 

Spodarykiem  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30 [ͬ 25 min] – zwiedzanie dworu z przewodnikiem 

Miejsce zbiórki: 2. punkt informacyjny MIK – przy dworze, ul. Zbylitowskich 95, Zbylitowska Góra 

Maks. liczba osób:  50  

 

14.00 [ͬ 30 min] – zwiedzanie kościoła z proboszczem, ks. Józefem Kaczmarskim  

Miejsce zbiórki: kościół 

Maks. liczba osób:  50  

 

Wydarzenia  

13.30, 15.30 [ͬ 40 min] – Książki spod herbu Kościesza-Żaba – opowieść Małgorzaty 

Sobol-Kiełbani o dworskim księgozbiorze Żabów  

Miejsce zbiórki: dwór 

Maks. liczba osób:  50  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne dworu (poza godz. oprowadzania z przewodnikiem)  

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – Dworska rozsypanka – wystawa pamiątek i zdjęć rodziny Żabów 

Gdzie: dwór  

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

12.00–15.00 – zwiedzanie indywidualne kościoła (poza godz. oprowadzania z przewodnikiem i mszy 

św. o 9.00, 11.00, 16.00) 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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13.00–16.00 – dworska kawiarenka  

Gdzie: ogród przy dworze 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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26–27 maja 2018 

Trasa wschodnia 

Willa Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie-Mościcach 

ul. Jarzębinowa 9, Tarnów 

GPS: N 50° 0' 42'', E 20° 55' 20'' 

 

 

Zabytek nie jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania. 

Zabytek nie jest udostępniony do zwiedzania przez grupy zorganizowane. 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

26 maja 2018 (sobota) 

Oprowadzanie i spacery 

10.30, 16.30 [ͬ 1 godz. 20 min] – Nowoczesne miasto fabryczne – spacer po zabudowie Mościc z 

historyczką sztuki Barbarą Bułdys z Muzeum Okręgowego w Tarnowie  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed wejściem do willi 

Maks. liczba osób:  50  

 

12.30, 14.30 [ͬ 1 godz.] – Osiedle Za Torem – spacer po willowej zabudowie Mościc z historyczką 

sztuki Heleną Postawką-Lech z Międzynarodowego Centrum Kultury 

Miejsce zbiórki: stacja kolejowa Tarnów-Mościce, ul. Chemiczna 33 

Maks. liczba osób:  50  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – Świat w Mościcach zaczyna się i kończy dla ich obywateli w Mościcach – wystawa 

planszowa 

Gdzie: ogród przy willi Eugeniusza Kwiatkowskiego  

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

27 maja 2018 (niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

11.30 [ͬ 1 godz. 20 min] – Nowoczesne miasto fabryczne – spacer po zabudowie Mościc z 

historyczką sztuki Barbarą Bułdys z Muzeum Okręgowego w Tarnowie  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed wejściem do willi 

Maks. liczba osób:  50  

 

14.30 [ͬ 1 godz.] – Sztuka współczesna w Mościcach – spacer po zabudowie Mościc z historyczką 

sztuki Katarzyną Nalezińską  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed wejściem do willi 

Maks. liczba osób:  50  
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Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – Świat w Mościcach zaczyna się i kończy dla ich obywateli w Mościcach – wystawa 

planszowa  

Gdzie: ogród przy willi  

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

14.00–19.00 – balonowy piknik w stylu retro z okazji 85. rocznicy powstania Mościckiego Klubu 

Balonowego oraz pokazy animatorów 

Gdzie: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, Tarnów 

Maks. liczba osób:  100 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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26–27 maja 2018 

Trasa wschodnia 

Dom rodzinny Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 

Wierzchosławice (powiat tarnowski) 

GPS: N 50° 2' 15', E 20° 50' 38'' 

 

 

Zabytek jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania poza godzinami oprowadzania z 

przewodnikiem. 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

26 i 27 maja 2018 (sobota i niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

11.00, 13.00, 15.00 [ͬ 30 min] – Pod strzechą u rodziny Witosów – oprowadzanie z gospodarzem  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK – przed domem 

Maks. liczba osób:  30  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne domu (poza godzinami oprowadzania z przewodnikiem) 

Maks. liczba osób:  30 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

11.30–16.00 – plenerowe pokazy rzemiosła w wykonaniu lokalnych twórców  

Gdzie: przed domem 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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26–27 maja 2018 

Trasa wschodnia 

Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 

Wierzchosławice 698 (powiat tarnowski) 

GPS: N 50° 2' 22'', E 20° 51' 20'' 

 

 

Zabytek jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania poza godzinami oprowadzania z 

przewodnikiem. 

Wybrane punkty programu są dostępne dla grup zorganizowanych. 

 

26 i 27 maja maja 2018 (sobota i niedziela) 

Oprowadzanie i spacery 

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00 [ͬ 45 min] – Trzykrotny premier z Wierzchosławic – 

oprowadzanie z gospodarzem  

Miejsce zbiórki: punkt informacyjny MIK 

Maks. liczba osób:  30  

 

Stałe atrakcje 

10.00–18.00 – zwiedzanie indywidualne muzeum (poza godzinami oprowadzania z przewodnikiem) 

Maks. liczba osób:  40 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

10.00–18.00 – Chłopski premier – wystawa planszowa  

Gdzie: ogród przy muzeum 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 

 

11.00–16.00 – kiermasz lokalnych przysmaków  

Gdzie: ogród przy muzeum 

Maks. liczba osób:  50 (prośba o podanie orientacyjnej godziny) 
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