
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 28 SIERPNIA – 3 WRZEŚNIA

ZWIERZYNIEC DLA DOROSŁYCH: SŁAWY BRONIĄCA 
NORBERTANKA CZYLI O BŁ. BRONISŁAWIE ZE ZWIERZYŃCA 

31 sierpnia 2017, godz. 17.00 

Dom Zwierzyniecki 

Wydarzenie towarzyszące wystawie Prawie wszystko o Zwierzyńcu. Maria 
Lempart – kustosz MHK zaprasza na wykład o Bł. Bronisławie z klasztoru 
Norbertanek w Krakowie. 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

CZAS NA PRZERWĘ 

3 września 2017, od godz. 9.30 

Dom Zwierzyniecki 

Finisaż pierwszej odsłony wystawy Prawie wszystko o Zwierzyńcu z licznymi 
atrakcjami. 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

MIEJSKIE OGRODY SPOŁECZNE – MODA CZY KONIECZNOŚĆ? 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-prawie-wszystko-o-zwierzyncu
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-prawie-wszystko-o-zwierzyncu
http://www.mhk.pl/aktualnosci/krakowskie-kolokwium-miejskie-ogrody-spoleczne-moda-czy-koniecznosc
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-prawie-wszystko-o-zwierzyncu


3 września 2017, godz. 17.00 

Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana 

W ostatnich latach w Krakowie powstają tzw. parki partycypacyjne. I tak na 
Zabłociu mamy park kieszonkowy „Na rogu Dekerta”, czy Społeczny Ogród na 
Krzemionkach. W budżetach partycypacyjnych coraz liczniej  pojawiają się 
propozycje dotyczące zakładania nowych oraz rozwoju istniejących parków i 
ogrodów. Warto więc porozmawiać o tym, kiedy miasto zazielenia się dzięki 
świadomym ruchom oddolnym. 
Jeśli interesuje Cię jak wygląda krajobraz i zieleńce na Twoim osiedlu, wokół 
twojego domu/bloku/kamienicy, to koniecznie przyjdź na nasza debatę o 
współczesnym społecznym trendzie ogrodowo–parkowym. 
Dołącz już dziś do wydarzenia na facebook’u: 
http://bit.ly/2vmhkns 

UDZIAŁ BEZPŁATNY 

KOMUNIKAT 

ZAJRZYJ DO HUTY 2017 

1 września 2017 

Już od 1 września 2017 ruszają zapisy na wydarzenia w ramach cyklu Zajrzyj

http://www.mhk.pl/aktualnosci/30
http://bit.ly/2vmhkns


do Huty, który odbędzie się w dniach 16 i 17 września  2017. 
Jak co roku zapraszamy mieszkańców Nowej Huty do poznania swojej dzielnicy, 
Krakusów do pozbycia się mylnych wyobrażeń o Nowej Hucie, całą resztę 
turystów do zobaczenia „innej twarzy” Krakowa. Jednym zdaniem: do poznania 
fascynującego dziedzictwa historycznego Nowej Huty.
Pełny program znajdziesz tu: www.mhk.pl/aktualnosci/30 

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. 

/jeS+o45o42EHDADAvHhq1S2YEqib2FF9fXvXyO18+dKwliZCWZmBXanTnS9fSql
QVdxMWkcjGlOItwV5wCYHoz+lLCzmte3+slHJXhpmIzGiTQuAKVBmFBbDvaMAnaSvS6x98
Rp5+quFZG5nKaFdFPNiNt/PNmy89zqTOMk4l/feOzf5urj7z9cX/3V6DaTh1QUnsJ3P/ixl3fv/3rH8
XaT017cnwPzsmNojJ1vQehqJbhHMcmqXZggEG5KtkMI+EwXVhVAaXvl+5vU0alQM2KG8mM
8H8KbXW6y7EiEucYGzkSszssv6Gzy4727P5gvlEw1utR9kS0jANsVLQFFOKk2XSFObYFrctgw
Ob4nFW9cPKsNEenQ8nqLskUSQFMD5wXRw3aSCOeVj78D7KXcpPxCf3ZaDfI9zmOyXNd62
YPXQLdzSA8y+rwVuXiPvFO918uz8q12QbF0nB6xcYYao06bL9rk0SaZxVP5U1Blz3onowvvxxR
ciobUslA+cAvPeyf/sdv5b/IzH9p+
+/Ssgq3Xhb573s/qwbXbtE8TXSD/Kjq15/fX9HEEsLpD6+O3xeYt5j6elsTWCnFtXv66rSpI9rcH9
DNzsG/xqd5WD2Z4ksyG8kj4p50yiNx04lhqZctaE1gGlJDQXuoScmMjImNSJlEs/l/mRbS3j6YG1
Pf/
+//a2ZH9zm8aE5ReSdpBm2rTXgpsFoNwP1zrKJ8BmDkyXg+z6GKntdTpzw2Z4h/0wqprwNI1ilh
KArhcBhc/XF5Wfd87Jyv24f56fFN/v2/+F7Xc/z88e/yv/t79jsi93IuVfOlf+4PP/chaZfQ4+57c1OG1
DrxGlbXs6fzxv+mz1sCkKQJc0GLJVY684+bsXW8R84ACtaXr9s8//9P9/6fYfca/MAUkn2irJWm
B6iPjMAbtXDM5pJrvP/4UTJt+eEUxt0wSdr0V0/pwLcktuGn1d3P3l8+jL29VP4+CdmzX6/9Xtvx
WZ/f94O097/+0a5T/JKvP7vff+8Nuo8X+X/7v83+X/Lv+fXP4fNcpHfZKW7M4AAAAASUVOR
K5CYII=" shrinktofit="true" border="0" width="312" height="146">

MAŁE MIASTO IDEALNE, WIELKIE DZIEDZICTWO 

30 sierpnia – 30 września 2017 

Wieża Ratuszowa 

Wystawa opowiada o Żółkwi – historycznym ośrodku sztuki, życia religijnego 
Ukraińców i Polaków, żydowskiej myśli filozoficznej i drukarstwa. To jedyny na 
Ukrainie wzór zachowanego prywatnego miasta „idealnego”, prawdziwa perła 
narodowego dziedzictwa architektonicznego. 
Ekspozycja jest efektem prac realizowanych przy projekcie „Muzea bez granic”,
który powstał dzięki wsparciu finansowym województwa małopolskiego w 
ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a Obwodem 
Lwowskim. 

http://www.mhk.pl/wystawy/male-miasto-idealne-wielkie-dziedzictwo
http://www.mhk.pl/wystawy/czasowe
http://www.mhk.pl/aktualnosci/30


Bilet wstępu w cenie biletu do Wieży Ratuszowej 

PRAWIE WSZYSTKO O ZWIERZYŃCU 

TYLKO DO  3 WRZEŚNIA 2017 

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

STALE O NOWEJ HUCIE 

18 lipca – 8 października 

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


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   

TUMULT 
28 sierpnia 2017, godz. 11.00 
Wieża Ratuszowa 

Muzeum Historyczne Larpmasterem! 
W ramach akcji Lato w muzeum zapraszamy młodzież do udziału w grze 
miejskiej TUMULT. 
W niezwykłej scenerii Wieży Ratuszowej cofamy się w czasie do października 
1574 roku, w sam środek dramatycznych wydarzeń, jakie rozgrywają się na 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/gra-miejska-tumult
https://www.youtube.com/watch?v=Kg7ZzGaK78M
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA


krakowskich ulicach - oblężenie zboru protestantów przez tłum żaków i ubogich 
mieszczan. Podczas gry uczestnicy wezmą udział w specjalnym posiedzeniu 
rady miasta wraz z przedstawicielami najważniejszych instytucji. Każdy z 
graczy będzie odgrywał inną postać, a przez to realizował własne, tylko sobie 
znane, cele. 

Gra dla młodzieży w wieku 13- 18 lat. Zgłoś się na info@mhk.pl 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! 

mailto:info@mhk.pl

