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Budynek Polskiej 
Akademii Umiejętności 
1928 przy ulicy 
Sławkowskiej. 
Narodowe Archiwum 

Cyfrowe



Polska Akademia Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 1928, 

gabloty z wypchanymi ptakami. Narodowe Archiwum Cyfrowe



Polska Akademia Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej luty 1928, 

sala z okazami mineralogicznymi.   Narodowe Archiwum Cyfrowe



Narodowe Archiwum Cyfrowe



Działalność wystawiennicza 

Muzeum Przyrodniczego 

w latach 1993- 2020

Zorganizowano koło 100 wystaw w tym:

 Stałe 

 Czasowe 

 Wyjazdowe











Działalność edukacyjna

Muzeum organizuje warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży 

z pokazem żywych zwierząt. 

Treści warsztatów nawiązują tematycznie do wystaw muzealnych i są 

dostosowane do grup wiekowych. 



Przykładowe tematy lekcji:

1. Co w trawie piszczy? - różnorodność stawonogów

2. Ile nóg ma krocionóg czyli co nieco o stonogach

3. Na sześciu nogach – owady wokół nas

4. Fascynujący świat pająków

5. W tropikalnym lesie 

6. Zwierzęta epoki lodowcowej – trochę o bohaterach filmu 

i paleontologii 

7. Ślady przeszłości – tropem mamuta Manfreda, czyli paleontologia i zwierzęta 

prehistoryczne w pigułce

8. Skały i minerały - przyroda nieożywiona w muzeum 

9. Oko w oko z rybą – przystosowania ryb do życia w wodzie

10. Zwierzęta zimą z nami nie zginą – czyli o przystosowaniach zwierząt do zimy



Warsztaty o epoce lodowcowej

Warsztaty paleontologiczne









Lekcje przyrody organizowane są:

✓ na terenie muzeum

dla grupy do 25 osób (zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem).

✓ wyjazdowe na terenie szkoły zainteresowanego

dla grupy do 25 osób.

Zapisy: tel. 12 422 89 37, e-mail: burmer@muzeum.pan.krakow.pl

Istnieje możliwość zorganizowania lekcji przyrody zgodnie z sugestią 

wybranego przedszkola lub szkoły, po wcześniejszym ustaleniu. 

Kontakt z prowadzącą warsztaty mgr Karoliną Bielecką 

tel. 12 422 89 37 wew. 15,

e-mail: bielecka@muzeum.pan.krakow.pl

mailto:burmer@muzeum.pan.krakow.pl
mailto:bielecka@muzeum.pan.krakow.pl


Działalność naukowa

W Muzeum prowadzone są badania na współczesnych i kopalnych 

muchówkach głównie z grupy Diptera, Nematocera (muchówki 

długoczułkie) oraz Mecoptera (wojsiłki). Kopalne materiały są 

opracowywane ze wszystkich okresów geologicznych od dolnego 

triasu (ok. 247 mln lat). Znajdowane są one zarówno jako odciski w 

skałach osadowych jak i w kopalnych żywicach (bursztynach). 

Celem badań jest poznanie morfologicznego zróżnicowania 

gatunków  kopalnych, co służy do badań porównawczych i 

filogenetycznych. Materiały są porównywane z fauną współczesną z 

różnych regionów geograficznych.

Badania prowadzone są przy ścisłej międzynarodowej współpracy



kopec@muzeum.pan.krakow.pl

Tel: 12 422 59 59; kom. 506994231

www.isez.pan.krakow.pl/muzeum.html

www.facebook.com/MuzeumPrzyrodniczeIsezPan

mailto:kopec@muzeum.pan.krakow.pl

