
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 12-18 LUTEGO 2018 

SALON KSIĄŻKI KRAKOWSKIEJ 

15 lutego (czwartek), godz. 18:00 
Pałac Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus 

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Książki Krakowskiej przedstawimy Państwu 
wydawnictwa opowiadające o Kleparzu i Rakowicach. 
Pierwsza z nich to przewodnik autorstwa Walerego Bubnia przybliża dzieje tej części 
Krakowa. Autor zabiera czytelnika na spacer wokół Rynku Kleparskiego, wspominając o 
najważniejszych zabytkach i zachęcając do refleksji nad ich historią. 
Druga z prezentowanych publikacji, to katalog towarzyszący wystawie Zwierzyniec 
zaprasza - Rakowice, którą można zwiedzić w Domu Zwierzynieckim do 25 lutego 2018 r. 
Wydawać by się mogło, że Rakowice są znane każdemu mieszkańcowi Krakowa, ale czy 
na pewno? Jak wygląda historia tej dawnej wsi? 
Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdą Państwo w prezentowanej publikacji. 
W spotkaniu wezmą udział: Mateusz Drożdż (Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy III Prądnik. Czerwony), dr Walery Bubień (MHK), Mateusz Niemiec (MHK). 
Spotkanie poprowadzi Marcin Baran. 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

Z CYKLU KRAKOWSKIE RODY: POTOCCY 

14 lutego (środa), godz. 17:00 
Pałac Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus 

Zapraszamy na wykład Z cyklu krakowskie rody: Potoccy w ramach Muzeomanii: 
Muzealna Akademia 67 +/-. Wykład wygłosi Bogna Wernichowska (pisarka, dziennikarka, 
publicystka).
Przez 115 lat uchodzili za najbardziej znaczącą rodzinę w Krakowie. Mężczyźni z trzech 
pokoleń Potockich herbu srebrna Pilawa – Artur, Adam i Andrzej – zajmowali się polityką, 
ich żony – Zofia z Branickich, Katarzyna z Branickich i Krystyna z Tyszkiewiczów gorliwie 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/salon-ksiazki-krakowskiej-3
http://www.mhk.pl/aktualnosci/muzealna-akademia-67-z-cyklu-krakowskie-rody-potoccy


oddawały się działaniom filantropijnym, a także pracy na rzecz dostępu do oświaty i kultury
dla szerokich kręgów mieszkańców Galicji. Potoccy imponowali, ale i inspirowali, 
wskazywali jakie przedsięwzięcia warto wspierać – łożyli znaczne kwoty na odbudowę 
zabytków, szkoły, uniwersytet. Inicjowali społeczne akcje znajdujące oddźwięk wśród 
mieszkańców Krakowa. 
WSTĘP WOLNY 

WALENTYNKI Z MUZEUM: WE DWOJE W MHK 

14 lutego (środa) 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ma specjalny prezent Walentynkowy dla wszystkich 
zakochanych. W Walentynki, czyli najbliższą środę, 14 lutego 2018 r., zapraszamy 
wszystkie pary (2 osoby) do wszystkich naszych oddziałów w cenie jednego biletu za 2 
osoby. 
Aby skorzystać z prezentu należy w kasie podać hasło "We dwoje w MHK". 
Oferta obowiązuje również tych, którzy już zarezerwowali bilety, musicie tylko podać hasło 
w kasie. Promocja dotyczy wyłącznie biletów normalnych oraz ulgowych.
Z okazji dnia Św. Walentego MHK życzy wszystkiego dobrego, dużo miłości i 
serdeczności! 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE: BUFET POD KOMBINATEM 

18 lutego (niedziela), godz.12.00 
Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 
Bufet pod kombinatem – oprowadzanie po wystawie przez kuratorkę Marię Wąchała-
Skindzier (kustosz MHK). 
UDZIAŁ W CENIE BILETU WSTĘPU 

MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/program-wydarzen-towarzyszacych-wystawie-bufet-pod-kombinatem
http://www.mhk.pl/aktualnosci/walentynki-z-muzeum


HOFFMANN. TRANSFORMACJE 

12 lutego, godz. 16:45 
Pałac Krzysztofory, sala edukacyjna 

Zapraszamy młodzież licealną oraz studentów na warsztaty teatrologiczne w ramach 
wydarzeń towarzyszących wystawie Kobiece spojrzenie. O aktorstwie Antoniny Hoffmann.

W czasie zajęć uczestnicy poznawać będą wybrane role z dorobku Antoniny Hoffman, a 
następnie porównywać je ze współczesnymi realizacjami. Dzięki temu poznają tajniki XIX-
wiecznej sztuki aktorskiej, zobaczą, co zmieniło się w sposobie budowania roli na 
przestrzeni wieków oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, jakie możliwości i 
ograniczenia dla teatru niosły ze sobą kolejne techniki gry.   

12 lutego  tematem zajęć będzie Analiza ról dramatycznych z repertuaru Antoniny 
Hoffmann w ich współczesnych interpretacjach scenicznych. (Katarzyna w Poskromieniu 
złośnicy Williama Szekspira, Klara w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry, Fedra w 
Fedrze Jean Racine’a, Idalia w Fantazym Juliusza Słowackiego, Balladyna w Balladynie 
Juliusza Słowackiego). 
Prowadzenie: Ewelina Radecka (MHK) 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl   
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

FERIE W MHK 

Ferie w mieście nie musza być nudne! A już na pewno nie w Krakowie. 
Spędź ferie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa! 
Przygotowaliśmy atrakcyjny program dedykowanej każdej grupie wiekowej. 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/ferie-w-mhk-2018
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Zapraszamy dzieci i młodzież do naszych oddziałów. Zajęcia są bezpłatne. Obowiązuje 
rezerwacja miejsc: info@mhk.pl 
Pełen program znajdziesz tu: http://www.mhk.pl/aktualnosci/ferie-w-mhk-2018 
W tym tygodniu zapraszamy na poniższe zajęcia: 
13 lutego 
·        godz. 10:00 W świecie origami 
Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 
Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty, podczas których zaprezentujemy 
podstawowe zasadami tworzenia przedmiotów z papieru metodą origami modułowego, a 
następnie uczestnicy samodzielnie wykonają kilka wybranych prac o zróżnicowanym 
stopniu trudności. 
·        godz. 10:00 Światła chanukowe 
Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 
Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty, podczas których odpowiemy na 
pytanie: co Biblia i legenda mówią o święcie Chanuka? Na uczestników czekają gry 
świąteczne bączkiem chanukowym, a także inscenizacja zapalania świateł w świecznikach
chanukowych. 
·        godz. 10:00 W poszukiwaniu krakowskiego koguta... 
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 
Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty, podczas których przekonamy się, że w 
krakowskich legendach, tradycjach, a nawet sztuce różnych epok często pojawia się 
kogut. Wykonamy witraż przedstawiający koguta związanego z legendą o pałacu Pod 
Krzysztofory. 
·        godz. 11:00 Mundur, uzbrojenie i musztra wojskowa polskiego żołnierza z 
września 1939 r. 
Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2 
Zapraszamy dzieci w wieku 10–13 lat na warsztaty, podczas których będzie można wziąć 
do ręki wybrane elementy ówczesnego uzbrojenia wojsk piechoty oraz zapoznać się 
osobistym rynsztunkiem żołnierskim. 
·        godz. 12:00 Niezwykłe, podgórskie opowieści 
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51 
Zapraszamy dzieci w wieku 6–10 lat na warsztaty. W Podgórzu jest wiele tajemniczych 
miejsc, które skrywają niezwykłe historie. Podczas warsztatów przekonamy się, które 
podgórskie legendy są najbardziej znane i które postaci są najbardziej lubiane. 

·        godz. 12:00 Twój ruch 
Rynek Podziemny, Rynek Główny 1 
Zapraszamy młodzież w wieku 13–16 lat na warsztaty. 
A może by tak zagrać w średniowieczne planszówki?! Młynek, gęsi i lis albo orientalna 
alquerque. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, co kryje się pod tymi zagadkowymi 
nazwami. 
·        godz. 12:00 W malowanej skrzyni 
Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 
Zapraszamy dla dzieci w wieku 6–10 lat na folklorystyczne warsztaty plastyczne, 
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połączone z opowieściami o dawnych wsiach na terenie obecnej Nowej Huty. Podczas 
zajęć poznamy typowe zwyczaje, święta, stroje i życie codzienne mieszkańców Mogiły, 
Grębałowa, Bieńczyc czy Krzesławic. 
14 lutego 
·        godz. 10:30  Czy wiesz co jesz? 
Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na warsztaty. Będzie to podróż w czasie, podczas 
której przeniesiemy się do lat młodości Waszych rodziców i dziadków. Pokażemy m.in., 
jakie dania można było zjeść w Nowej Hucie i jakie zastawy wykorzystywano. 
·        godz. 11:00 Z grafika na „ty” 
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na warsztaty , podczas których omówimy przykłady 
podstawowych technik graficznych i wykonane różnymi sposobami niezwykłe widoki 
Krakowa. Ponadto w części praktycznej zajęć samodzielnie zaprojektujemy linoryty. 
·        godz. 11:00 Choć bez kontusza, ale dzielna dusza – ubiór i uzbrojenie dawnych
obrońców Krakowa 
Celestat, ul. Lubicz 16 
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat, podczas których wcielimy się w role dawnych 
obrońców fortyfikacji Krakowa, do czego wykorzystamy kopie ubiorów i uzbrojenia. Nie 
zabraknie również wspaniałych strojów kontuszowych Bractwa Kurkowego, które każdy 
będzie miał okazję przymierzyć! 
15 lutego 
·        godz. 10:00 W świecie origami 
Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 
Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty, podczas których zaprezentujemy 
podstawowe zasadami tworzenia przedmiotów z papieru metodą origami modułowego, a 
następnie uczestnicy samodzielnie wykonają kilka wybranych prac o zróżnicowanym 
stopniu trudności. 
·        godz. 10:00 Świątynia Jerozolimska a synagogi 
Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 

Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty. Czym różni się Świątynia Jerozolimska
od synagog? Podczas zajęć poznamy odpowiedzi na to i inne ciekawe pytania. 
·        godz. 11:00 Żywe rzeźby 
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 

Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty. Analizując zdjęcia i projekty 
scenograficzne ze zbiorów MHK, wspólnie zastanowimy się, kim były przedstawione na 
nich postaci. Podczas warsztatów zaprosimy dzieci, aby wcieliły się w rolę scenografów i 
zaprojektowały kostiumy i maski teatralne. 
·        godz. 11:00 Kraków – czas okupacji. 1939–1945 
Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4 
Zapraszamy młodzież w wieku 13–16 lat na warsztaty, podczas których odbędzie się 
oprowadzanie po wystawie stałej będącej opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i 



żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach. 

·        godz. 12:00 W malowanej skrzyni 
Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 
Zapraszamy dla dzieci w wieku 6–10 lat na folklorystyczne warsztaty plastyczne, 
połączone z opowieściami o dawnych wsiach na terenie obecnej Nowej Huty. Podczas 
zajęć poznamy typowe zwyczaje, święta, stroje i życie codzienne mieszkańców Mogiły, 
Grębałowa, Bieńczyc czy Krzesławic. 
·        godz. 12:00 Bale i rauty… – karnawałowe zabawy krakowian 
Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3 
Podczas warsztatów opowiemy, gdzie odbywały się największe bale, jak dekorowano sale,
w co należało się ubrać, co koniecznie trzeba było zabrać ze sobą. Na zakończenie 
wykonamy ozdoby, które z pewnością przydadzą się na balu karnawałowym. 
16 lutego 
·        godz. 12:00 W drogę! 
Rynek Podziemny, Rynek Główny 1 
Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat na warsztaty. 
Rycerz, kupiec i pielgrzym wybierają się w podróż życia. Przed każdym z nich długa droga
przez obce kraje. Czy uda im się osiągnąć cel? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się 
zmierzyć w czasie wędrówki? Zapraszamy do wzięcia udziału w grze! 

KONKURS 

#SZOPKIWCELESTACIE 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie #SzopkiwCelestacie.
Zrób zdjęcie lub wideo sobie, znajomym i przyjaciołom, rodzinie lub artystyczne na tle 
gigantycznej, rozświetlonej szopki przed Celestatem w Parku Strzeleckim (ul. Lubicz 16) 
lub na wystawie szopek w Celestacie, zamieść na swoim profilu na Facebooku lub 
Instagramie oraz oznacz hashtagiem #SzopkiwCelestacie. 
Konkurs trwa do 21.02.2018 r. 
Zapraszamy do udziału! Czekają na Was wspaniałe nagrody, m.in. kolacja w Hotelu 



Szczegóły konkursu znajdziesz tu: http://www.mhk.pl/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-
szopki-w-celestacie 

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE 

Czy zwiedziłeś już nasze wystawy czasowe? Sprawdź na naszej stronie 
www.mhk.pl/wystawy/czasowe kiedy i w którym oddziale można je zwiedzać, by zdążyć przed ich 
końcem. 

POKONKURSOWA WYSTAWA SZOPEK W CELESTACIE 
11 grudnia 2017 – 25 luty 2018 
Celestat, ul. Lubicz 16 
https://www.youtube.com/watch?v=Mo20VNg2NjU 

ZWIERZYNIEC ZAPRASZA: RAKOWICE 
23 września 2017 – 25 luty 2018 
Dom Zwierzyniecki 
https://www.youtube.com/watch?v=7WI7gAu4lF4 

BUFET POD KOMBINATEM 
26 października 2017 – 8 kwietnia 2018 
Dzieje Nowej Huty 
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https://www.youtube.com/watch?v=QxeNdQ3boqw 

ŻEGOTA – UKRYTA POMOC 
16 listopada 2017 – 8 lipca 2018 
Fabryka Schindlera 
https://www.youtube.com/watch?v=FF8G6ZVczM4 

OSTOJA TRADYCJI 
22 grudnia 2016 – 30 listopada 2018 
Stara Synagoga 
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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