
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 21-27 SIERPNIA

Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM RUDAWY 

26 sierpnia 2017, godz. 10.00 

Start: Dom Zwierzyniecki 

Zapraszamy na spacer edukacyjny - wydarzenie towarzyszące wystawie Prawie
wszystko o Zwierzyńcu. Spotkanie poprowadzi Maria Lempart – kustosz MHK. 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

RYNEK GŁÓWNY – ADOLF HITLER PLATZ 

26 sierpnia 2017, godz. 10.00 
Start: Pałac Krzysztofory, arkady 

Zapraszamy na spacer edukacyjny -  wydarzenie towarzyszące wystawie 
Okupanci. Niemcy w Krakowie1939 - 1945. Spotkanie poprowadzi Monika 
Bednarek – kustosz MHK. 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

WALKI ULICZNE W NOWEJ HUCIE W STANIE WOJENNYM W 
ŚWIETLE ARTYKUŁÓW Z PISM DRUGOOBIEGOWYCH 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-prawie-wszystko-o-zwierzyncu
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-stale-o-nowej-hucie-1
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-stale-o-nowej-hucie-1
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-okupanci-niemcy-w-krakowie-1939-1945


26 sierpnia 2017, godz. 15.00 

Dzieje Nowej Huty 

Zapraszamy na wydarzenia towarzyszące wystawie Stale o Nowej Hucie. 
Prelekcję z prezentacją o Walkach ulicznych w Nowej Hucie w stanie wojennym 
w świetle artykułów z pism drugoobiegowychpoprowadzi Piotr Kapusta (MHK). 

Udział bezpłatny 

JAK UCHWYCIĆ ZIELEŃ W ODCIENIACH SZAROŚCI – 
KRAKOWSKIE OGRODY NA FOTOGRAFII PO 1945 ROKU 

26 sierpnia 2017, godz. 16.00 

Pałac Krzysztofory, sala Kupferhaus 

Biel i czerń fotografii posiada niezwykłą moc i nie ma dla niej żadnych 
ograniczeń. Wydaje się to niemożliwe, a jednak… 

Zapraszamy miłośników fotografii i nie tylko na kolejny wykład Anny Kwiatek 
(MHK) w ramach Muzeomanii, z cyklu Zielone marginesy. Zaprezentujemy 
krakowskie parki i ogrody uwiecznione na zdjęciach ze zbiorów naszego 
Muzeum. Fotografie te stanowią znakomity materiał ikonograficzny, który 
pozwala zobaczyć, jak zmieniały się miejskie tereny zielone w okresie 
powojennym i jak wypoczywali w nich krakowianie. 
UDZIAŁ BEZPŁATNY

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/zielone-marginesy-jak-uchwycic-zielen-w-odcieniach-szarosci-krakowskie-ogrody-na-fotografii-po-1945-roku
http://www.mhk.pl/aktualnosci/zielone-marginesy-jak-uchwycic-zielen-w-odcieniach-szarosci-krakowskie-ogrody-na-fotografii-po-1945-roku


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. 

PRAWIE WSZYSTKO O ZWIERZYŃCU 

25 marzec – 3 września 2017 

Dom Zwierzyniecki 
https://www.youtube.com/watch?v=_R0kpSMySB0 

STALE O NOWEJ HUCIE 

18 lipca – 8 październik 2017 

Dzieje Nowej Huty 

https://www.youtube.com/watch?v=wSJ0Kr0_7RE   

OKUPANCI. NIEMCY W KRAKOWIE 1939 – 1945 

27 kwiecień – 29 października 2017 

Fabryka Schindlera 

https://www.youtube.com/watch?v=5CoSgfGsGaw 

https://www.youtube.com/watch?v=5CoSgfGsGaw
https://www.youtube.com/watch?v=wSJ0Kr0_7RE
https://www.youtube.com/watch?v=_R0kpSMySB0
http://www.mhk.pl/wystawy/czasowe


OSTOJA TRADYCJI 
22 grudnia 2016 – 30 listopada 2017 

Stara Synagoga 

https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA 

KOBIECE SPOJRZENIE. O AKTORSTWIE ANTONINY HOFFMANN 

29 czerwca 2017 – 4 luty 2018 

Kamienica Hipolitów 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg7ZzGaK78M 

MUZEUM DLA DZIECI

LATO W MUZEUM 

W MEKSYKU I NA TAJWANIE 

22 sierpnia, godz. 11.00 

Start: Dzieje Nowej Huty 

Budując Nowa Hutę, oznaczano kolejne osiedla literami i cyframi (np. A-0, B-2, 
C-2 itp.). Wcześniej występowały tu nazwy, które często nawiązywały do nazw 
innych krajów (np. Meksyk, Tajwan) lub różnych miejsc w zagranicznych 
miastach (Watykan, Lasek Buloński, Pentagon). Wędrując po Nowej Hucie 
zwiedzimy zatem niemal cały świat. 
Zapraszamy na spacer edukacyjny  dla dzieci w wieku 10-13 lat. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/lato-w-muzeum-2017
https://www.youtube.com/watch?v=Kg7ZzGaK78M
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA


info@mhk.pl 

UTRACONA MŁODOŚĆ- KRAKOWSKIE GETTO OCZAMI HALINY NELKEN 
22 sierpnia, godz. 12.00 

Fabryka Schindlera 

Warsztaty na wystawie Kraków – czas okupacji 1939–1945 połączone ze 
spacerem edukacyjnym po terenie dawnego getta. Na przykładzie pamiętnika 
Haliny Nelken uczestnicy będą mogli poznać sytuację młodych Żydów, którzy 
zostali pozbawieni prawdziwego dzieciństwa, żyjąc w otoczonej murem i 
strażnikami „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”. 
Zajęcia dla młodzieży w wieku 13–18 lat. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: 
info@mhk.pl 

MARCIN ORACEWICZ I INNI SŁYNNI OBROŃCY KRAKOWA 

24 sierpnia, godz. 11.00 

Barbakan 

Warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy zapoznają się z sylwetkami 
najsłynniejszych obrońców miejskich murów, wśród nich Marcina Oracewicza, 
brata kurkowego, który uratował Kraków strzelając do wroga ze strzelby 
załadowanej… guzikiem. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: 
info@mhk.pl 

PREZENTACJA UMUNDUROWANIA, UZBROJENIA I MUSZTRY POLSKIEGO 
ŻOŁNIERZA Z 1939 ROKU 

24 sierpnia, godz. 11.00 
Ulica Pomorska 

Pomimo potężnej przewagi wroga we wrześniu 1939 roku polski żołnierz bił się 
bohatersko i z honorem. Co ważne, nie w każdej sytuacji był skazany na brak 
nowoczesnego wyposażenia. Problem polegał na tym, że miał go w 
niewystarczających ilościach. Podczas warsztatów będzie można wziąć do ręki 
wybrane elementy ówczesnego uzbrojenia wojsk piechoty oraz zapoznać się 
osobistym żołnierskim rynsztunkiem.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 13 –16 lat. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: 
info@mhk.pl 

ZBUDUJ Z NAMI NOWA HUTĘ 

25 sierpnia, godz. 12.00 

Dzieje Nowej Huty 

Zapraszamy dzieci na warsztaty , podczas których uczestnicy zdobędą 

mailto:info@mhk.pl
mailto:info@mhk.pl
mailto:info@mhk.pl
mailto:info@mhk.pl


podstawową wiedzę teoretyczną o architekturze i urbanistyce Nowej Huty. 
Następnie będą mogli ją samodzielnie przetworzyć, budując własne „miasto 
idealne”. Zajęcie oparte na współdziałaniu i pracy w grupie. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10–13 lat. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: 
info@mhk.pl 

ŚREDNIOWIECZE DA SIĘ LUBIĆ 

TURNIEJ RYCERSKI 
26 sierpnia, godz. 11.30 – 17.30 

Barbakan 

Z cyklu "Na wspólnej drodze…w bitwie i na turnieju”. 
Poznaj świat rycerstwa, pięknej kultury oraz barwnych strojów. A dla dzieci 
specjalny konkurs Mały Rycerz. 
Udział w cenie biletu wstępu

mailto:info@mhk.pl

