
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 27 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA 2018

GRAMY W PALANTA NA BŁONIACH 

2 września (niedziela), godz. 11.00 

START: Dom Zwierzyniecki ul. Królowej Jadwigi 41 

Zapraszamy młodzież i dorosłej do wspólnej zabawy. Podczas zajęć nauczymy 
się gry w palanta. Prowadzenie Filip Rekucki-Szczurek (MHK). 
Wydarzenie towarzyszące wystawie Krakowski hejnał wolności: Kopiec pamięci. 
Udział bezpłatny 

 

MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LATO W MUZEUM 

Spędź ostatni tydzień wakacji 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 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-kopiec-pamieci
mailto:info@mhk.pl
http://www.mhk.pl/aktualnosci/lato-w-muzeum


28 sierpnia (wtorek), godz. 11:00, Celestat, ul. Lubicz 16 

I  Ty możesz zostać obrońcą Krakowa! 

Podczas warsztatów bronioznawczych uczestnicy poznają dzieje krakowskiego 
systemu fortyfikacji i Bractwa Kurkowego, a także wcielą się w rolę dawnych 
obrońców miasta – m.in. poznają historię uzbrojenia wykorzystywanego przez 
mieszczan, nauczą się rozpoznawania różnych typów broni. W trakcie zajęć 
zaprezentowana zostanie broń strzelecka, palna – czarnoprochowa, broń biała 
oraz drzewcowa, zaś każdy z uczestników będzie mógł wziąć do ręki repliki 
eksponatów przechowywanych w muzeum. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 10–13 lat. 

30 sierpnia (czwartek), godz. 10.30, START: Dzieje Nowej Huty, os. 
Słoneczne 16 

Dookoła Zalewu Nowohuckiego 

Zalew Nowohucki to jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych nowohucian. 
Podczas spaceru poznamy okoliczności powstania tego zbiornika wodnego i 
jego „mieszkańców”, porównamy, jak dawniej i obecnie można spędzać tu czas 
wolny. 
Spacer dla dzieci w wieku 6–10 lat. 

MOJA WIZJA PODGÓRZA 

28 sierpnia (wtorek), godz. 10.00, 
Muzeum Podgórza 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat na warsztaty plastyczno-fotograficzne, 
połączone z tworzeniem osobistej mapy podgórskich atrakcji. Prowadzenie 
Anna Kwiatek (MHK). 
Zajęcia w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Wizja lokalna. Podgórze 
w oczach fotografów. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc w COZ: info@mhk.pl 
Udział bezpłatny 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PODZIEMNYM DRUKARZEM 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-stale-o-nowej-hucie-2
mailto:info@mhk.pl
http://www.mhk.pl/aktualnosci/wydarzenia-towarzyszace-wystawie-wizja-lokalna-podgorze-w-oczach-fotografow


1 września (sobota), godz. 11.00 

Dzieje Nowej Huty 

Zapraszany dzieci w wieku 6–10 lat na warsztaty, podczas których uczestnicy 
zajęć poznają różne techniki druku wykorzystywane przez podziemnych 
drukarzy w latach 80. XX wieku oraz będą mieli okazję wykonać własny tekst z 
zastosowaniem jednej z nich. Prowadzenie Leszek Jaranowski i Piotr Kapusta 
(MHK). 
Zajęcia w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Stale o Nowej Hucie. 
Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją w COZ: info@mhk.pl 
Udział bezpłatny 

        

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. 
Już dziś zobacz historie podgórskiego eksponatu: 
https://www.youtube.com/watch?
v=roRvql5YXj0&index=71&t=0s&list=PLBF5SPOJNnKTwif4i6K5qH-uACO2evylQ 

Zapraszamy wszystkich do oglądania! 

ZAGŁOSUJ NA MHK W PLEBISCYCIE SŁONECZNIKI 2018 

Z radością  informujemy, że nasz cykl edukacyjny dla dzieci Akademia 

https://www.youtube.com/watch?v=roRvql5YXj0&index=71&t=0s&list=PLBF5SPOJNnKTwif4i6K5qH-uACO2evylQ
https://www.youtube.com/watch?v=roRvql5YXj0&index=71&t=0s&list=PLBF5SPOJNnKTwif4i6K5qH-uACO2evylQ
http://www.mhk.pl/


Małego Odkrywcy, Mały wielki Kraków oraz Tajemniczy Kufer zostały 
nominowane w plebiscycie "Słoneczniki" -  na najbardziej rozwojową inicjatywę 
dla dzieci organizowanego przez portal CzasDzieci.pl 

Cieszymy się tym bardziej, ponieważ to rodzice zgłaszają wybrane inicjatywy 
do plebiscytu, dlatego bardzo dziękujemy za docenienie naszych pomysłów i 
zajęć dla dzieci. 
Mały wielki Kraków oraz Tajemniczy Kufer zostały nominowane w kategorii 
"Język". 
Akademia Małego Odkrywcy została nominowana w kategorii "Sztuki 
wizualne"

Teraz zapraszamy do oddawania głosów - głosowanie odbywa się internetowo 
poprzez stronę plebiscytu. 
http://sloneczniki.czasdzieci.pl/ankieta-krakow-2018.php 

LICZYMY NA TWÓJ GŁOS

ZAGŁOSUJ NA MHK W PLEBISCYCIE „WIELKIE ODKRYWANIE 
MAŁOPOLSKI” 

Miło nam poinformować, że dwa nasze oddziały: Dzieje Nowej Huty i Podziemia 
Rynku zostały nominowane w 19. edycji plebiscytu Gazety Krakowskiej: 
"Wielkie Odkrywanie Małopolski" w kategorii "Atrakcja Turystyczna Roku" a Pan 
Maciej Miezian został nominowany w tym samym plebiscycie, w kategorii: 
"Małopolska Osobowość Turystyki!". 

Zachęcamy wszystkich sympatyków naszego Muzeum do zagłosowania na 
naszych nominowanych! 

Głosować można do 7 września do godz. 21:00. 
Atrakcja Turystyczna Roku:
http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/wom/a/wielkie-odkrywanie-
malopolski-atrakcja-turystyczna-roku-wyniki,13403429/ 

Podziemia Rynku, Kraków (WOMAT.55)
SMS pod nr 72355 o treści WOMAT.55

Dworki i pałace wokół Nowej Huty/ wycieczki z cyklu ZAJRZYJ DO HUTY 
pt. Zapomniane dziedzictwo, Kraków Nowa Huta , Muzeum NH 

(WOMAT.13)
SMS pod nr 72355 o treści WOMAT.13

Małopolska Osobowość Roku: 
link do głosowania na Macieja Mieziana: 
http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/wom/a/wielkie-odkrywanie-
malopolski-malopolska-osobowosc-turystyki-wyniki,13403443/

http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/wom/a/wielkie-odkrywanie-malopolski-malopolska-osobowosc-turystyki-wyniki,13403443/
http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/wom/a/wielkie-odkrywanie-malopolski-malopolska-osobowosc-turystyki-wyniki,13403443/
http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/wom/a/wielkie-odkrywanie-malopolski-atrakcja-turystyczna-roku-wyniki,13403429/
http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/wom/a/wielkie-odkrywanie-malopolski-atrakcja-turystyczna-roku-wyniki,13403429/
http://sloneczniki.czasdzieci.pl/ankieta-krakow-2018.php
http://sloneczniki.czasdzieci.pl/ankieta-krakow-2018.php


Maciej Miezian, Kustosz w nowohuckim oddziale Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, Kraków(WOMMOT.11)
SMS pod nr 72355 o treści WOMMOT.11

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 
https://www.youtube.com/watch?v=9TtYHHVifxw 

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

Dom Zwierzyniecki 
https://www.youtube.com/watch?v=iwEmbcnaC7k 

  
PAN WIECZNIE MŁODY. LUCJAN RYDEL W 100-LECIE ŚMIERCI 

5 lipca – 9 grudnia 2018 

http://www.mhk.pl/wystawy/pan-wiecznie-mlody-lucjan-rydel-w-100-lecie-smierci
https://www.youtube.com/watch?v=iwEmbcnaC7k
http://www.mhk.pl/wystawy/krakowski-hejnal-wolnosci-kopiec-pamieci
https://www.youtube.com/watch?v=9TtYHHVifxw
http://www.mhk.pl/wystawy/duchem-silni-czynami-wielcy-skauting-polski-1910-1921
http://www.mhk.pl/wystawy/czasowe


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 

Mury Obronne, Barbakan, Celestat 

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


  
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

