
 

MUZEALNE AKTUALNOŚCI 6 -12 SIERPNIA 2018

„  DUCHEM SILNI, CZYNAMI WIELCY” SKAUTING POLSKI 1910-
1921 

10 sierpnia (piątek), godz. 12:00 

Pałac Krzysztofory, sala audytoryjna 

Zapraszamy na otwarcie nowej wystawy „Duchem silni, czynami wielcy” 
skauting polski 1910-1921. Wernisaż uświetni wykład harcmistrza dr hab. inż. 
Jacka Nawrockiego: Odznaki harcerskie w pierwszym dziesięcioleciu ruchu.
Wystawa „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921 została 
podzielona na dwie części. Pierwsza, prezentowana w piwnicach skrzydła 
zachodniego Pałacu Krzysztofory, opowiada o początkach powstawania ruchu 
skautowego na ziemiach polskich. Uzupełniona jest również o wybrane, 
najcenniejsze obiekty z Kolekcji Harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Druga część, usytuowana na placu Szczepańskim, opowiada o historii 
walki o niepodległość naszego kraju, w której czynny udział brali harcerze. Ta 
odsłona wystawy przedstawia także projekt przyszłego Muzeum Ruchu 
Harcerskiego, które ma mieć swoją siedzibę w Forcie 52a Jugowice – popularnie
zwanego Łapianką, oraz historię samego fortu. 
Udział bezpłatny 

ŚREDNIOWIECZE DA SIĘ LUBIĆ! 2018 

http://www.mhk.pl/wystawy/duchem-silni-czynami-wielcy-skauting-polski-1910-1921
http://www.mhk.pl/wystawy/duchem-silni-czynami-wielcy-skauting-polski-1910-1921
http://www.mhk.pl/aktualnosci/sredniowiecze-da-sie-lubic-2018


4 i 5 sierpnia, godz. 11:00-17:30 

Barbakan 

Zapraszamy na kolejny weekend wakacji do naszego wehikułu czasu, by 
przenieść się do Średniowiecza. 
Czy średniowiecze da się lubić? Epokę uważaną za synonim ciemnoty i 
zacofania? Co kryły te „mroczne wieki”? Od kilku lat Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa udowadnia, że jednak Średniowiecze da się lubić! Nie tylko za 
jego „mroczny klimat, ale dla wielu tajemnic wartych poznawania. 

11 sierpnia (sobota) 
Barbakan 

godz. 11:00-17:30 

Postrzyżyny księcia – obyczaje dworskie w średniowieczu –  inscenizacja. 
Warsztaty śpiewu białego. Średniowieczne rzemiosła: kowalstwo, płatnerstwo, 
odlewnictwo, rogownictwo, snycerka. Pokazy walk wojów. 
  
12 sierpnia (niedziela)
Celestat 
godz. 12:00 

Broń i obronność miejska w średniowieczu - wykład, który wygłosi dr Michał 
Szczerba (MHK). 
  
Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@mhk.pl 

Pełny program wydarzenia dostępny na stronie: 
http://www.mhk.pl/aktualnosci/sredniowiecze-da-sie-lubic-2018 

Udział w cenie biletu 

KUSTOSZ Z KONIKIEM 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/sredniowiecze-da-sie-lubic-2018
mailto:info@mhk.pl


12 sierpnia (niedziela), godz. 11:00 

Dom Zwierzyniecki 

Zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie Kopiec Pamięci - 
pierwszej z cyklu wystaw Krakowski hejnał wolności powświęconym 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wystawa przedstawia historię Kopca Józefa Piłsudskiego oraz przypomina 
największą akcję patriotyczną dwudziestolecia międzywojennego 
upamiętniającej odzyskanie niepodległości. Ta niezwykła budowla, wpisującą 
się swą formą w specyficzną tradycję Krakowa, była hołdem złożonym 
Marszałkowi, jako niekwestowanemu wskrzesicielowi Niepodległej. 
Zapraszamy do wspólnego, rodzinnego świętowania i piknikowania w ogrodzie 
Domu Zwierzynieckiego. 
Udział w cenie biletu 

Zobacz nowy odcinek "Muzealnych opowieści" poświęcony zagadnieniu
sypania Kopca Piłsudskiego: https://www.youtube.com/watch?
v=QlazejOWD-0 

MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LATO W MUZEUM 

Spędź lato z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa! 

Pełen program znajdziesz tu: http://www.mhk.pl/aktualnosci/lato-w-muzeum 

Zapraszamy dzieci i młodzież do naszych oddziałów. Zajęcia są bezpłatne. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl 

W cieniu zieleni 
7 sierpnia (wtorek), godz. 10:00 

Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51 

Warsztaty edukacyjne, podczas których zastanowimy się, jak duży wpływ dla 
naszego zdrowia ma ruch na świeżym powietrzu oraz jak sprawdzić, czy woda, 
która tryska w naszym ogrodzie, jest lecznicza. Następnie spróbujemy 
zaprojektować wymarzone miejsce relaksu i regeneracji, tj. park lub 
uzdrowisko. Źródłem inspiracji będą historyczne postaci związane z Podgórzem:

mailto:info@mhk.pl
http://www.mhk.pl/aktualnosci/lato-w-muzeum
https://www.youtube.com/watch?v=QlazejOWD-0
https://www.youtube.com/watch?v=QlazejOWD-0


Wojciech Bednarski i Antoni Mateczny. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–10. 

Wzdłuż Rudawy 

7 sierpnia (wtorek), godz. 10:00 

START: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 

Dom Zwierzyniecki zaprasza na cykl spacerów edukacyjnych po „zielonych 
płucach” Krakowa połączonych z wykonywaniem specjalnie przygotowanych 
zadań! Podczas wycieczek dzieci poznają nie tylko historię miasta, lecz w 
aktywny sposób zaznajomią się  ze zwierzynieckimi zwyczajami i tradycjami, 
odkryją sekrety parku Jordana i krakowskich Błoń. Wszystkich 

uczestników prosimy o zaopatrzenie się w wygodne obuwie i stroje 
przystosowane do pieszych wędrówek oraz wodę lub napoje chłodzące. W 
przypadku grupy liczącej mniej niż 5 osób lub brzydkiej pogody zamiast 
spaceru – turniej gier planszowych w oddziale. 
Zajęcia dla dzieci 10-13 lat. 

Rodzina królewska 

7 sierpnia (wtorek), godz. 10:15 

Rynek Podziemny 

Warsztaty edukacyjne, podczas których poznamy sylwetki średniowiecznych 
władców Polski – ich imiona, wielkie czyny i codzienne przyzwyczajenia. 
Sprawdzimy też, w którym miejscu zaczynała się Droga Królewska oraz gdzie 
monarchowie przyjmowali hołd od mieszczan krakowskich. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–10 

Lucjan Rydel – dziecko Krakowa 

7 sierpnia (wtorek), godz. 11:00 

START: Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21 

Zwiedzanie wystawy czasowej Pan wiecznie młody połączone ze spacerem 
edukacyjnym, którego tematem przewodnim będzie życie i twórczość Lucjana 
Rydla. W ten letni czas odwiedzimy miejsca związane z postacią słynnego Pana 
Młodego – głównego bohatera dramatu S. Wyspiańskiego Wesele, dowiemy się 
też, dlaczego zwykł on mawiać „nie nauczę się już chyba nigdy surowo sądzić 
Krakowa”. 
Spacer dla młodzieży od 13 roku życia oraz dorosłych. 

Atramentowy zawrót głowy 

8 sierpnia (środa), godz. 11.00 

Pałac Krzysztofory, wejście od ul. Szczepańskiej 2 



Nareszcie wakacje, czyli czas na świetną zabawę! A najlepsza zabawa jest 
wtedy, gdy się choć trochę pobrudzimy! Podczas warsztatów poznamy tajniki 
pracy średniowiecznego skryby, dowiemy się, jak powstawał atrament, jakie 
pióra były najlepsze do pisania i jak radzono sobie z kleksami. Wykonamy też 
inspirujące kleksowe obrazki!   
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–10 lat. 

Błonia i park Jordana 

9 sierpnia (czwartek), godz. 10:00 

START: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 

Dom Zwierzyniecki zaprasza na cykl spacerów edukacyjnych po „zielonych 
płucach” Krakowa połączonych z wykonywaniem specjalnie przygotowanych 
zadań! Podczas wycieczek dzieci poznają nie tylko historię miasta, lecz w 
aktywny sposób zaznajomią się  ze zwierzynieckimi zwyczajami i tradycjami, 
odkryją sekrety parku Jordana i krakowskich Błoń. Wszystkich 

uczestników prosimy o zaopatrzenie się w wygodne obuwie i stroje 
przystosowane do pieszych wędrówek oraz wodę lub napoje chłodzące. W 
przypadku grupy liczącej mniej niż 5 osób lub brzydkiej pogody zamiast 
spaceru – turniej gier planszowych w oddziale. 
Zajęcia dla dzieci 10-13 lat. 

Najstarsze osiedla nowohuckie 

9 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 

 START: Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wziął się pomysł założenia miasta o
nazwie Nowa Huta? Dlaczego powstało ono akurat w tym miejscu? Podczas 
spaceru poznamy historię obecnej dzielnicy Krakowa i odwiedzimy najstarsze 
nowohuckie osiedla, by poznać ich układ przestrzenny i architekturę. 
Spacer dla dzieci w wieku 6–10 lat 

Śladami krakowskiej konspiracji 
11 sierpnia (sobota), godz. 12:00 

START: Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4 

Spacer edukacyjny na trasie Fabryka Schindlera – pl. Bohaterów Getta – Rynek 
Podgórski. Podczas zajęć zwiedzimy miejsca związane z cywilną i wojskową 
działalnością konspiracyjną na terenie Podgórza, m.in. punkt kontaktowy AK-
NOW przy ówczesnym pl. Zgody, pomnik harcerzy podgórskiego plutonu Grup 
Szturmowych „Alicja” przy ul. J. Zamoyskiego. 
Zajęcia dla młodzieży 13-18 lat 

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób 

MUZEALNE OPOWIEŚCI 

Czy widziałeś już na TVP KRAKÓW nasze wspólne dzieło Muzealne opowieści? 



Dla mniej wtajemniczonych...Działo się w Krakowie sezon 2, w nowej - bardziej 
dynamicznej odsłonie. 
Mrożące krew w żyłach historie, krakowskie tradycje i zwyczaje, miejsca, 
których w Krakowie już nie ma... historie zaklęte w eksponatach... 
Odcinki można zobaczyć na muzealnym kanale Youtube. 
Codziennie od 2 czerwca aż do końca roku pojawia się jedna opowieść. 
Przy okazji otwarcia nowej wystawy "Kopiec Pamięci" w Domu Zwierzynieckim 
zaprezentujemy dzisiaj odcinek poświęcony akcji sypania Kopca Piłsudskiego: 
https://www.youtube.com/watch?v=QlazejOWD-0 

Zapraszamy wszystkich do oglądania! 

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. 

„  DUCHEM SILNI, CZYNAMI WIELCY” SKAUTING POLSKI 1910-1921 

10 sierpnia – 10 września 2018 

Pałac Krzysztofory, Plac Szczepański 

KRAKOWSKI HEJNAŁ WOLNOŚCI: KOPIEC PAMIĘCI 
7 sierpnia 2018 – 27 stycznia 2019 

Dom Zwierzyniecki 

http://www.mhk.pl/wystawy/krakowski-hejnal-wolnosci-kopiec-pamieci
http://www.mhk.pl/wystawy/duchem-silni-czynami-wielcy-skauting-polski-1910-1921
http://www.mhk.pl/wystawy/czasowe
https://www.youtube.com/watch?v=QlazejOWD-0


  
PAN WIECZNIE MŁODY. LUCJAN RYDEL W 100-LECIE ŚMIERCI 

5 lipca – 9 grudnia 2018 

Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21 

https://www.youtube.com/watch?v=thSXxkE6wgg 

  
WIZJA LOKALNA. PODGÓRZE W OCZACH FOTOGRAFÓW 

27 kwietnia – 30 września 2018 

Muzeum Podgórza 

  
STALE O NOWEJ HUCIE 

25 kwietnia – 23 września 2018 

Dzieje Nowej Huty 

https://www.youtube.com/watch?v=chq4ZcJYJVs 

  
TRASA OBRONNOŚCI 
6 kwietnia - 31 października 2018 

http://www.mhk.pl/wystawy/trasa-obronnosci
https://www.youtube.com/watch?v=chq4ZcJYJVs
http://www.mhk.pl/wystawy/stale-o-nowej-hucie-1
http://www.mhk.pl/wystawy/wizja-lokalna-podgorze-w-oczach-fotografow
https://www.youtube.com/watch?v=thSXxkE6wgg
http://www.mhk.pl/wystawy/pan-wiecznie-mlody-lucjan-rydel-w-100-lecie-smierci


Mury Obronne, Barbakan, Celestat 

  
OSTOJA TRADYCJI 
22 grudnia 2016 – 30 listopada 2018 

Stara Synagoga 

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

  
KL PLASZOW wystawa plenerowa 

Teren poobozowy, pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Wielicką 

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

  
CZESŁAW DŹWIGAJ: CHORAŁ POLSKI 
30 czerwca 2018 - 10 listopada 2018 

Celestat 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZJRXl_yBvuo
http://www.mhk.pl/wystawy/czeslaw-dzwigaj-choral-polski
https://www.youtube.com/watch?v=5hpkKfk_zcQ
http://www.mhk.pl/wystawy/wystawa-plenerowa-kl-plaszow
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA
http://www.mhk.pl/wystawy/wystawa-ostoja-tradycji

