
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 4 - 10 WRZEŚNIA

SALON KSIĄŻKI KRAKOWSKIEJ 

OKUPANCI. NIEMCY W KRAKOWIE 

5 września 2017, godz. 18.00 
Fabryka Schindlera 

Na pierwszym po wakacjach spotkaniu z cyklu Salon Książki Krakowskiej przedstawimy 
Państwu katalog wystawy Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945. 
Kim byli Niemcy mieszkający w Krakowie w czasie II wojny światowej? Skąd pochodzili, 
czym się zajmowali, jak spędzali czas wolny? Próbę odpowiedzi na te pytanie znajdziemy 
w katalogu wystawy oraz na samej wystawie czasowej Okupanci. Niemcy w Krakowie 
1939-1945. Niemieccy cywile stanowili obok wojska oraz funkcjonariuszy aparatu SS i 
policji  duży odsetek mieszkańców Krakowa czasu wojny, o których w zasadzie niewiele 
wiadomo. Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, miasto poza terenem frontu, 
był dla nich atrakcyjnym miejscem pracy i robienia interesów. Administracja GG 
zatrudniała urzędników, nauczycieli, naukowców, bankowców, kupców i przemysłowców. 
W spotkanie poprowadzonym przez Marcina Barana (MHK) udział wezmą autorki książki: 
Monika Bednarek (MHK) oraz Katarzyna Zimmerer. 

PROMOCJA! 
50% rabatu na zakup publikacji w trakcie spotkania oraz album Kraków czas okupacji 
1939 – 1945 w specjalnej cenie 80zł.

Już dziś dołącz do wydarzenia na naszym fanpage’u http://bit.ly/2wdKGqL

Wstęp wolny

http://bit.ly/2wdKGqL


ANTONINA HOFFMANN – KRAKOWIANKA Z WYBORU

6 września 2017, godz. 11:00 
Start: Oddział Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21
Antonina Hoffmann – wybitna aktorka, która zrewolucjonizowała polskie aktorstwo. 
Spacerując w obrębie Starego Miasta poznamy niezwykłą historię teatru krakowskiego 
drugiej połowy XIX wieku pełną plotek i legend. Odwiedzimy miejsca, które były bliskie 
Antoninie Hoffmann i przyjrzymy się jej wpływowi na dzieje Krakowa i jego sceny.
Udział bezpłatny 

INTERWENCJE – CYKL MINIWYSTAW 

ROK AWANGARDY 2017 W KAMIENICY HIPOLITÓW 

6 – 17 września 2017 
Kamienica Hipolitów 

Rok 2017 został ogłoszony rokiem awangardy. A czym jest awangarda? To co było 
jeszcze nie tak dawno temu awangardowe dziś podziwiamy w muzealnych salach, obrazy 
i rzeźby, które swoim nowatorstwem tematu lub jego ujęcia wychodziły poza ramy 
obowiązujących kanonów. Pragniemy zaprezentować Państwu dzieła kilku współczesnych
artystów, którzy klimatem swoich prac nawiązują do sztuki „dawnej” – tej, która 100 lat 
temu była uważana za awangardową. 
W dniach 6 – 17 września 2017 zapraszamy na wystawę prac Mateusza Szczypińskiego,
 absolwenta Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP oraz Historii Sztuki Uniwersytetu 



Jagiellońskiego.  W swoich pracach wykorzystuje znajomość historii sztuki, przede 
wszystkim malarstwa dawnego oraz sztuki awangardowej z I poł. XX w. Łączy ją z 
solidnym warsztatem malarskim oraz ciekawym zabiegiem kolażu wykorzystując 
fragmenty starych czasopism. 
Bilety w cenie biletów na wystawę stałą. 

DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO 

8 – 9 września 2017 
Ulica Pomorska 

Po raz jedenasty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa organizuje obchody Dni 
Pamięci Ofiar Gestapo, pragnąc zachować w pamięci krakowian i Małopolan tragiczną 
historię domu przy ul. Pomorskiej 2. Dzień ten jest obchodzony we wrześniu w związku z 
rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego (13 września 
1939). Tegoroczna edycja zostanie poświęcona Polakom, mieszkańcom Krakowa, którzy 
dla ratowania Żydów, śmiertelnie zagrożonych przez niemieckiego okupanta, płacili często
cenę życia, zdrowia czy wolności. Pierwszą postacią będzie Tadeusz Paziuk, rozstrzelany
w 1944 r. za pomoc Żydówce, drugą – Zbigniew Kluska, żołnierz Związku Walki Zbrojnej 
AK, oskarżony, uwięziony i skazany na karę śmierci za rozprowadzanie „pism 
wywrotowych” i nielegalne posiadanie broni, rozstrzelany w 1944 roku. 
W programie uroczystości zaplanowano m.in.  uroczysty apel ku czci ofiar gestapo, 
złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na fasadzie Domu Śląskiego przy ul. Pomorskiej
2, pokazy filmów archiwalnych czy prelekcje przygotowane przez pracowników oddziału 
Ulica Pomorska. 
Szczegółowy program znajdziesz tutaj: www.mhk.pl/aktualnosci/dni-pamieci 
Udział bezpłatny 

DLACZEGO WARTO WRACAĆ DO BOLESNEJ PRZESZŁOŚCI? 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/dni-pamieci


8 – 9 września 2017 
Ulica Pomorska 

Konferencja Dlaczego wracać do bolesnej przeszłości? organizowana jest przez Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa jako część wydarzenia Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jest ona 
próbą podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń różnych osób i instytucji nad 
upamiętnianiem ofiar Holocaustu oraz pomocy ze strony ludności polskiej dla Żydów 
przeznaczonych przez niemieckiego okupanta do eksterminacji. 
Konferencja składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy – historyczny – odbędzie 
się 8 września (piątek) i będzie się ogniskował wokół tematyki związanej z Zagładą Żydów 
i postawą polskiego społeczeństwa wobec niej w różnych rejonach okupowanego kraju. 
Zamiarem organizatorów jest przede wszystkim przybliżenie tematu poświęcenia 
własnego życia i bezpieczeństwa dla ratowania drugiego człowieka. 
Blok drugi, odbędzie się 9 września (sobota). Został on pomyślany jako przestrzeń dialogu
i wymiany doświadczeń osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń w sposób pośredni i 
bezpośredni zajmujących się upamiętnieniem ofiar Zagłady i zagadnieniem pomocy 
Żydom przez Polaków. Organizatorzy chcą pokazać, w jaki sposób dziś upamiętnia się te 
wydarzenia. Czy jest to zadanie wymagające specjalnego wysiłku, a może nawet odwagi? 
Czy wobec upływu wielu lat od wydarzeń Zagłady możliwe jest dojście do prawdy bez 
ideologicznej manipulacji? Czy pamięć o tych wydarzeniach ma wpływ na dzieje 
współczesne? 
Pełny program konferencji znajdziesz tutaj: www.mhk.pl/aktualnosci/konferencja-dlaczego-
warto-wracac-do-bolesnej-przeszlosci 

KOMUNIKAT 

ZAJRZYJ DO HUTY 2017 

1 września 2017 

Od 1 września 2017 ruszyły zapisy na wydarzenia w ramach cyklu Zajrzyj 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 

http://www.mhk.pl/aktualnosci/30
http://www.mhk.pl/aktualnosci/konferencja-dlaczego-warto-wracac-do-bolesnej-przeszlosci
http://www.mhk.pl/aktualnosci/konferencja-dlaczego-warto-wracac-do-bolesnej-przeszlosci


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. 

MAŁE MIASTO IDEALNE, WIELKIE DZIEDZICTWO 

30 sierpnia – 30 września 2017 
Wieża Ratuszowa 
http://www.mhk.pl/wystawy/male-miasto-idealne-wielkie-dziedzictwo 
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. 
Bilet wstępu w cenie biletu do Wieży Ratuszowej 

STALE O NOWEJ HUCIE 
18 lipiec - 8 październik 
Dzieje Nowej Huty 
http://www.mhk.pl/wystawy/stale-o-nowej-hucie 

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


OKUPANCI. NIEMCY W KRAKOWIE 1939 – 1945 
27 kwiecień – 29 października 2017 
Fabryka Schindlera 
https://www.youtube.com/watch?v=5CoSgfGsGaw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Kg7ZzGaK78M
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA
https://www.youtube.com/watch?v=5CoSgfGsGaw

