Odkryj przesz³oœæ
dla przysz³oœci

Pu³awy
- Muzeum Czartoryskich w Pu³awach

Kazimierz Dolny

s³a

Janowiec
- Muzeum Zamek
w Janowcu

Wi

z Modliborzyc, pochodz¹cy
z XIX wieku. Obecnie mieœci
siê w nim biuro oddzia³u oraz
Dzia³ Dokumentacji i Biblioteka. Oba budynki ³¹czy
malowniczy ogród po³o¿ony
na skarpie.

- Dom Kuncewiczów
- Kamienica Celejowska
- Muzeum Przyrodnicze
- Muzeum Sztuki Z³otniczej
- Galeria Wystaw Czasowych
/ Rynek 19

¯mijowiska
- Grodzisko ¯mijowiska

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
tel./fax: +48 81 881 02 88
sekretariat@mnkd.pl

www.mnkd.pl
e-mail: przyrodnicze@mnkd.pl
www.facebook.com/MuzeumNadwislanskie
www.youtube.com/MuzeumNadwislanskie

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÊ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓ£PRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZ£ONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

„Odkryj przesz³oœæ dla przysz³oœci”

Muzeum Przyrodnicze
Tylko u nas przyjrzysz
siê z bliska pszczelej
rodzinie, obserwuj¹c jej
¿ycie w szklanym ulu,
zg³êbisz sekrety
w¹wozów dziêki
dioramie g³êbocznicy,
poznasz mieszkañców
morza kredowego,
zobaczysz równie¿ wiele
zwierz¹t, które stroni¹
od ludzkich oczu
w œrodowisku
naturalnym.

Powsta³y w 1982 r. oddzia³
Muzeum Przyrodnicze
w Kazimierzu Dolnym
gromadzi i opracowuje zbiory
prz yrodnicze z zakresu
geologii, paleontologii,
botaniki i zoologii,
pochodz¹ce z terenu
Kazimierskiego Parku
K rajobrazowego. Oprócz
ekspozycji sta³ych, czêsto
prezentujemy ró¿norodne
wystawy czasowe. Oddzia³
zajmuje siê równie¿ publikacj¹
wydawnictw promuj¹cych
niezwyk³e walory przyrodnicze regionu. Tradycj¹ sta³y

Muzeum
zaprasza

codziennie

s i ê t a k ¿ e o rg a n i zow a n e
cyklicznie imprezy o charakterze kulturalnym i edukacyjnym: Dzieñ Ziemi, Dni
Wis³y i Œwiêto Jesieni.
W naszej ofercie znajduje siê

bogaty wachlarz zajêæ edukacyjnych, takich jak: lekcje
muzealne, warsztaty doty-

cz¹ce flory i fauny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
wycieczki przyrodnicze po
Kazimierzu i okolicach. Do
korzystania z zajêæ zapraszamy zarówno zorganizowane grupy szkolne, jak
i doros³ych.
Oddzia³ mieœci siê w budynku
dawnego spichlerza zbo¿owego zbudowanego w XVI
wieku. Jest to najlepiej
zachowany tego typu obiekt
z kilkudziesiêciu wczeœniej
istniej¹cych w Kazimierzu
Dolnym. Mury spichlerza,
zbudowane z opoki wapien-

Czynne codziennie w godz. 09:00-16:00
Nieczynne w: Nowy Rok (1 stycznia), Niedzielê Wielkanocn¹,
œwiêto Bo¿ego Cia³a (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada, Bo¿e Narodzenie (25 grudnia)

nej, siêgaj¹ u podstawy do
1 m gruboœci, a potê¿ny
dwuspadowy dach dŸwiga
imponuj¹ca wiêŸba dachowa,
naz ywana storcz ykow¹.
Spichlerz podzielony jest na
trzy dwukomorowe kondygnacje, zawieraj¹ce poszczególne ekspozycje. Na przestrzeni czasu obiekt pe³ni³

ró¿norodne funkcje: pocz¹wszy od spichlerza zbo¿owego poprzez garbarniê, sk³ad
nawozów sztucznych, by
ostatecznie staæ siê siedzib¹
oddzia³u Muzeum Przyrodnicze w roku 1985.
Obok spichlerza znajduje siê
drewniany Dom Wójtowski
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