Przed-przewodnik dla osób
ze spektrum autyzmu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

OPIS I N S T Y T U C JI
Muzeum Pana Tadeusza znajduje się w samym centrum Wrocławia,
w starej kamienicy na Rynku. Najcenniejszym eksponatem jest
rękopis Pana Tadeusza. W muzeum prezentowana jest wystawa
stała, składająca się z dwóch części: „Rękopis Pana Tadeusza” oraz
„Misja: Polska”. Obie te wystawy opowiadają o tym, jak Polacy
walczyli o wolność. Dlatego jest to muzeum narracyjne, ponieważ
najważniejsza w nim jest historia. Dodatkowo w muzeum można
zobaczyć różne wystawy czasowe.
Muzeum powstało w 2016 r., ale jest częścią Zakładu Narodowego
imienia Ossolińskich, który ma ponad dwieście lat.

OPIS I N S T Y T U C JI
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wystawie stałej lub wystawach
czasowych, wejdź na stronę internetową muzeum
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl.
Na stronie możesz znaleźć różne informacje w zakładkach.
W zakładce „Wystawy” przeczytasz o wystawach stałych oraz
wystawach czasowych.

Z zakładki „Program edukacyjny” dowiesz się, jakie mamy zajęcia
edukacyjne. Znajdziesz tam też filmy oraz materiały do pobrania.

Wizyta w Muzeum Pana Tadeusza
krok po kroku

1. Plano w a n i e w i z y ty
Przed przyjściem do Muzeum Pana Tadeusza wejdź na stronę
internetową muzeum. Na stronie internetowej możesz sprawdzić:
– czy muzeum jest otwarte wtedy, kiedy planujesz wizytę;
– jakie wystawy czasowe możesz zobaczyć;

– możesz też zarezerwować bilet do muzeum lub na wydarzenie,
na które chcesz przyjść. Wystarczy wejść w "KUP BILET"

2. We j ś c i e
Do muzeum można wejść od strony Rynku – zielonymi drzwiami ze
schodkami.

Możesz też wejść przez bramę zamykaną szklanymi
automatycznymi drzwiami.

3. Ka s a b i l e t o w a
Po wejściu do muzeum należy podejść do kasy biletowej. Tam
możesz kupić lub odebrać bilety. Pracownik odpowie na twoje
pytania i podpowie, w którą stronę się kierować. W kasie możesz też
zabrać za darmo ulotki i informatory o muzeum.

4. Sz a t n i a
Po zakupie biletu należy oddać rzeczy do szatni, która znajduje się
za kasą biletową. Pamiętaj, że na ekspozycję nie wolno wchodzić
w kurtkach i płaszczach (będzie ci za gorąco), ani z dużymi torbami i
plecakami. Kurtkę i rzeczy możesz zostawić na wieszaku lub w
zamykanej szafce. Pamiętaj o numerku! Schowaj go dobrze, żeby
się nie zgubił.

Jeśli chcesz, możesz pobrać na swój telefon nasza aplikację.
Dzięki niej dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o naszym muzeum.

Jeśli chcesz, możesz też zostawić rzeczy w szafkach zamykanych na
klucz – żeby zamknąć szafkę, potrzebujesz monety 2 zł (którą
odzyskasz po ponownym otwarciu szafki) lub żetonu. O żeton możesz
poprosić pracownika szatni.

W szatni możesz też poprosić o przewodnik
w alfabecie Braille'a.

Toale t y
Toalety są w kilku miejscach muzeum, więc nie ma problemu z
korzystaniem z nich w trakcie zwiedzania.
Toalety dostępne są z dziedzińca wewnętrznego. W razie
problemów pracownicy obsługi widowni pokażą drogę.

Toalety znajdują się też przed wejściem na ekspozycję, a droga
zaznaczona jest na tablicach informacyjnych.

5. Wejście na ekspozycję
Na ekspozycję prowadzą drewniane schody z poręczą. Na górze
schodów będzie czekać na ciebie pracownik ekspozycji, który może
poprosić o Twój bilet.

Na ekspozycję można też wjechać srebrną windą za szatnią.

6. Wystawy
Wystawa stała w muzeum składa się z kilkunastu sal. Przy wejściu
możesz przeczytać, jak nazywa się ta, do której wchodzisz, oraz
co w niej zobaczysz.

W muzeum są też znaki i tablice, które pomogą ci znaleźć drogę.

W gablotach i na ścianach ustawione są eksponaty, a obok
znajdziesz informacje na ich temat.

W salach spotkasz pracowników ekspozycji – poznasz ich po szarych
marynarkach i identyfikatorze. Ich zadaniem jest dbać o
bezpieczeństwo Twoje i eksponatów muzealnych.

Niektórych rzeczy na wystawie możesz dotykać (jak np. ekranów
informacyjnych, gier, książek, itp), innych niestety już nie. Jeśli
będziesz miał problem z poznaniem, co można dotknąć, a czego
nie – zapytaj pracownika ekspozycji.

7. Za k o ń c z e n i e zwiedzania
Po zakończeniu zwiedzania wyjdziesz na dziedziniec wewnętrzny.
Dziedziniec jest przeszklony, więc nie musisz się bać, że zmarzniesz
lub zmokniesz.

Z dziedzińca możesz też pójść do muzealnego sklepiku.
Możesz w nim kupić muzealne pocztówki i magnesy oraz
książki.

Jeśli zostawiłeś rzeczy w szatni lub wypożyczyłeś
audioprzewodnik, pamiętaj, żeby pójść do szatni.

Dziękujemy, że nas odwiedziłeś!
Mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie!

Podstawowe i nformacj e
Czas zwiedzania
Zwiedzanie trwa ok 1,5 godziny, ale to oczywiście zależy od ciebie –
jeśli chcesz, możesz zostać nawet cały dzień.
Dojazd do muzeum
Muzeum niestety nie ma swojego parkingu. Można korzystać z
miejskich miejsc parkingowych, najbliższe są na Placu Solnym. Można
do nas dojechać komunikacją miejską (przystanek: Rynek).
Autobus: 132, 142, 602, K
Tramwaj: 3, 10, 23, 33
Czy mogę rozmawiać na ekspozycji?
Oczywiście, że tak! Jeśli oprócz nas na ekspozycji są inni zwiedzający,
warto ściszyć głos, żeby nikomu nie przeszkadzać.
Czy mogę robić zdjęcia?
Tak, ale wyłącz proszę lampę błyskową.
Czy mogę jeść i pić w muzeum?
Tak jak w większości muzeów na ekspozycji nie wolno jeść i pić.
Przekąski i napoje możesz zjeść i pić np. na dziedzińcu wewnętrznym.
Możesz też skorzystać z kawiarni „Popiół i Diament”, do której
wejdziesz od strony Rynku oraz dziedzińca wewnętrznego muzeum.
Gdzie kupię bilety?
Bilety możesz kupić w kasie biletowej muzeum lub na naszej stronie
internetowej. Możesz kupić różne bilety i różnią się one ceną, w
niedzielę bilet do muzeum jest najtańszy i kosztuje tylko 1 zł!

