
Pamiętaj z nami 2017

Wydarzenie Pamiętaj z nami 2017 obejmie swoim zasięgiem cztery lokalizacje Trasy Pamięci

MHK. W 2017 r., do trzech dotychczasowych oddziałów: Fabryki Emalia Oskara Schindlera, 

Apteki pod Orłem i ulicy Pomorskiej dołączył nowy punkt – przyszłe upamiętnienie na 

terenie dawnego KL Plaszow, Muzeum – Miejsce Pamięci. 

Wydarzenie będzie miało strukturę dwudzielną.

7 kwietnia, wykład poświęcony Aktion Reinhardt 

8 kwietnia – program przybliżający zwiedzającym wszystkie oddziały Trasy Pamięci

Trasa po mieście – trasa o mieście 

Ideą przewodnią Pamiętaj  z nami 2017 będzie prezentacja Trasy Pamięci, jako żywego, 

rozbudowujące się muzeum, które podejmuje się opieki nad niezwykle ważnym dla nie tylko 

krakowian miejscem, terenem dawnego obozu. Dodatkowo, dzięki zaplanowanej na 7 

kwietnia 2017 r. części naukowej wydarzenia podkreślimy przypadające aktualnie rocznicowe

obchody związane z Aktion Reinhard. Połączony z prezentacją wykład dr Piotra Wąsowicza, 

kierownika Muzeum Kulmhof w Chełmnie nad Nerem pt. "Przed Aktion Reinhardt. 

Kulmhof"  przybliży uczestnikom wydarzenia historyczny kontekst planowej zagłady 

społeczności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Wśród stałych elementów Pamiętaj z nami znajdzie się Bieg Pamięci, spotkanie ze 

świadkiem historii oraz nieodpłatne zwiedzanie oddziałów Trasy Pamięci, łącznie z 

cieszącym się niesłabnącym powodzeniem spacerem edukacyjnym po terenie dawnego 

obozu.

Nowym składnikiem będzie podróż przez Kraków Tramwajem Pamięci, specjalnie 

wynajętym pojazdem z zabytkowego taboru MPK Kraków, w którym podróżować wraz z 

pasażerami będą pracownicy MHK, opowiadający podróżnym o okupacyjnej historii 

mijanych punktów na mapie miasta. 

Tramwaj Pamięci będzie oklejony plakatami z logotypem wydarzenia Pamiętaj z nami, 

podróż z nim będzie nieodpłatna.

PAH

Piątej edycji Pamiętaj z nami towarzyszy zbiórka funduszy na rzecz Polskiej Akcji 

Humanitarnej.
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Wesprzyjmy tych, którzy dzisiaj są również w potrzebie!

Opowieść o obiekcie

Prezentacja przedmiotów, które weszły w skład kolekcji oddziałów Trasy Pamięci dzięki 

hojności darczyńców

Ulica Pomorska

Książka Die Wehrmacht z wyciętym miejscem na pistolet należąca do Edwarda Heila, 

komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, Zastępcy Szefa Biura Informacji i 

Propagandy AK, rozstrzelanego przez Niemców 27 maja 1944 roku w Krakowie. Skąd w 

książce dziura w kształcie pistoletu? – odpowiedź podczas Pamiętaj z nami 2017!

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Upieczenie gęsi to nie lada wyzwanie dla kucharki i kucharza! Mając specjalne naczynie z 

przykrywą – gęsiarkę, sprawa jest dużo łatwiejsza. O losach pewnej gęsiarki wyprodukowanej

w fabryce Emalia w czasie okupacji opowiemy w towarzystwie ofiarodawczyni, której mama,

Helena Furgalska, otrzymała ją jako pracownica Emalii.

Apteka pod Orłem

Książka Listy artystów z XIX wieku była własnością Samuela Stogera – właściciela młyna w 

Podgórzu, który w czasie wojny znalazł się w getcie krakowskim. Zapisał on na jej kartach 

informację o losie swoich najbliższych.

Spotkanie ze świadkiem historii (Ulica Pomorska)

Marian Jabłoński urodził się w 1930 roku w Krakowie. W latach okupacji uczęszczał na tajne 

komplety na poziomie gimnazjum. Jego ojciec Stanisław był działaczem PPS-WRN. W 

zabudowaniach posesji należącej do Jabłońskich przy ul. Czyżówka 29 w Krakowie, 

przechowywano amunicję, materiały wybuchowe i zakazane przez Niemców odbiorniki 

radiowe, dzięki którym słuchano wiadomości z Londynu.

W lutym 1943 roku Stanisław Jabłoński został aresztowany w domu na skutek donosu 

konfidenta. Przewieziono go do więzieniu przy ul. Montelupich. Był przesłuchiwany i 

torturowany w siedzibie Gestapo przy ul. Pomorskiej. Wywieziono go najpierw do KL Gross-

Rosen, a następnie do KL Sachsenhausen.
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PAMIĘTAJ Z NAMI – 7–8 KWIETNIA 2017 R. (PIĄTEK, SOBOTA)

7 kwietnia 2017 (piątek)

Fabryka Emalia Oskara Schindlera (ul. Lipowa 4)

godz. 18.00

dr Piotr Wąsowicz, kierownik Muzeum Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Przed Aktion Reinhardt. Kulmhof

wykład połączony z prezentacją

Ulica Pomorska (ul. Pomorska 2)

Bieg Pamięci

16.00–20.00

Biuro zawodów − sala edukacyjna LOK − wydawanie pakietów startowych

8 kwietnia 2017 (sobota)

Apteka pod Orłem (pl. Bohaterów Getta 18)

10.30–11.30

Opowieść o obiekcie: książka Listy artystów z XIX wieku; następnie oprowadzanie po 

wystawie

prowadzenie: Katarzyna Kocik

(sala edukacyjna)

11.30–19.00

5 lat Pamiętaj z nami

całodzienne pokazy filmu

(sala edukacyjna)

14.00

Dyżur kuratorski przy fotograficznej wystawie planszowej Plac Zgody – Plac Bohaterów 

Getta
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prowadzenie: Katarzyna Kocik

18.00–19.30

Aktion Reinhardt

Oprowadzanie po terenie getta krakowskiego

prowadzenie: Katarzyna Kocik; start: Apteka pod Orłem

13.00, 16.00

Oprowadzanie po wystawie stałej Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim

(obowiązują zapisy)

Fabryka Emalia Oskara Schindlera (ul. Lipowa 4)

12.00–13.00

Opowieść o obiekcie: Gęsiarka z kolekcji Fabryki Emalia Oskara Schindlera

prowadzenie: Beata Łabno wraz z Alicją Bilińską – donatorką obiektu

(sala kinowa)

16.00–17.00

Prezentacja prac nad projektem przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow: 

przedstawienie pierwszego etapu prac archeologicznych oraz nieinwazyjnej części ich 

drugiego etapu.

uczestnicy: Monika Bednarek, Tomasz Owoc, Marta Śmietana

prowadzenie: Kamil Karski

14.00–16.00

Kuchnia czasu okupacji

warsztaty edukacyjne

prowadzenie: Anna Maksymowicz

(brama Fabryki Emalia Oskara Schindlera)

10.00, 17.30, 18.30

Oprowadzanie po wystawie stałej Kraków – czas okupacji. 1939–1945

(obowiązują zapisy)
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Ulica Pomorska (ul. Pomorska 2)

8.00−11.00

Bieg Pamięci

Biuro zawodów – dziedziniec Domu Śląskiego

15.00–16.00

Opowieść o obiekcie: wokół napisu związanego z osobą Henryka Sroki, harcerza Szarych 

Szeregów oraz książka należąca do Edwarda Heila, komendanta Szarych Szeregów z 

Krakowa

prowadzenie: Grzegorz Jeżowski

(początek – dawne cele Gestapo, następnie sala wystawowa przy ul. Pomorskiej 2)

16.00–17.30

Spotkanie ze świadkiem historii: Marian Jabłoński

prowadzenie: Tomasz Stachów

14.00, 17.30

Oprowadzanie po wystawie stałej Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956

(obowiązują zapisy)

Bieg Pamięci

12.00 – start (ulica Pomorska 2)

12.30 – meta (pl. Bohaterów Getta)

13.10 – wręczenie nagród uczestnikom biegu (pl. Bohaterów Getta)

19.30

Finał Pamiętaj z nami 2017

pl. Bohaterów Getta

Upamiętnienie ofiar krakowskiego getta poprzez zapalenie świeczek lub złożenie kamieni na 

płycie placu

PONADTO
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W sobotę 8 kwietnia w godz. 11.00–14.00 zapraszamy do podróży zabytkowym Tramwajem 

Pamięci. W tramwaju tym pracownicy Trasy Pamięci Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa (Wojciech Górny, Bartosz Heksel, Mateusz Zdeb i Kamil Karski) opowiedzą 

historie związane z okupacją Krakowa, których ślady wciąż są widoczne w topografii miasta. 

Przejazd tramwajem jest bezpłatny.

Trasa: zajezdnia przy ul. Wawrzyńca – ul. Starowiślna – Poczta Główna – Dworzec Główny –

Stary Kleparz – Teatr Bagatela– ul. Karmelicka – ul. Królewska – stara pętla Bronowice – ul. 

Królewska – ul. Karmelicka – Teatr Bagatela – pl. Wszystkich Świętych – ul. św. Gertrudy – 

Wawel – ul. Stradomska – ul. Krakowska – most Piłsudskiego – ul. Limanowskiego – pl. 

Bohaterów Getta – ul. Starowiślna

[Przejazd zostanie powtórzony dwukrotnie]

8 kwietnia  - 8 maja 2017 r. zachęcamy do obejrzenia wystawy planszowej

Plac Zgody – Plac Bohaterów Getta

Wystawa prezentuje fotografie placu (kolekcja MHK i zbiory prywatne) od lat 20. XX wieku 

do początku XXI wieku

Wstęp bezpłatny na wystawy oddziałów Trasy Pamięci (Fabryka Emalia Oskara Schindlera –

Apteka pod Orłem – Ulica Pomorska): dla uczestników wydarzenia Pamiętaj z nami

Na oprowadzania z przewodnikami obowiązują zapisy:

Centrum Obsługi Zwiedzających

tel. 12 426 50 60

e-mail: info@mhk.pl

Opr. Marta Śmietana
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