
MUZEALNE AKTUALNOŚCI 26 LISTOPADA – 3 GRUDNIA 2017 

POMOC POLAKÓW DLA ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
W KINIE POLSKIM 

28 listopada, godz. 17:00 

Fabryka Schindlera, sala kinowa 

Zapraszamy na wykład filmoznawcy doktora Romana Włodka Pomoc Polaków 
dla Żydów w czasie II wojny światowej w kinie polskim. Wystąpienie połączone 
będzie z krótką projekcją fragmentów filmów fabularnych Ulica graniczna i 
Świadectwo urodzenia. W czasie wykładu będzie można dowiedzieć się w jaki 
sposób przedstawiono zagadnienie pomocy dla Żydów w powojennym kinie. 
Wydarzenie towarzyszy wystawie Żegota – ukryta pomoc. Projekt jest 
finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

WSTĘP WOLNY 

CHORĄGIEW CECHU RYBAKÓW KRAKOWSKICH I 
KAZIMIERSKICH 

28 – 30 listopada, godz. 10:00 – 16:00 

Pałac Krzysztofory, sala Kupferhaus 

Zapraszamy na wydarzenia związane z udostępnieniem, po gruntownej 
konserwacji, osiemnastowiecznej chorągwi cechu rybaków krakowskich i 
kazimierskich.  Zabytek będzie można oglądać w sali audytoryjnej Kupferhaus 
Pałacu Krzysztofory w dniach od 28 do 30 listopada w godz. 10:00–16:00.
Konserwację umożliwiło dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Wspieranie działań muzealnych.



Pokazowi towarzyszy program edukacyjno-informacyjny:
29 listopada, godz. 17:00 – uroczysty pokaz chorągwi cechu rybaków 
krakowskich i kazimierskich oraz wykład Osiemnastowieczna chorągiew cechu 
rybaków w zbiorach MHK. Historia i konserwacja. Prowadzenie dr Katarzyna 
Moskal  (kustosz MHK) oraz  
Anna Per-Żywolewska (główna konserwator MHK).
30 listopada, godz. 11:00 i 13:00 – warsztaty dla dzieci w wieku 6–9 lat . 
Prowadzenie dr Katarzyna Moskal (kustosz MHK), sala edukacyjna Pałacu 
Krzysztofory.
Obowiązują wcześniejsze zapisy w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK, e-
mail: info@mhk.pl     
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY 

KRYPTONIM ŻEGOTA – UKRYTA POMOC 

29 listopada, godz. 18:00 

Fabryka Schindlera 

Salon książki krakowskiej promocja publikacji towarzyszącej wystawie 
Kryptonim Żegota – ukryta pomoc, pomoc ukrytym prezentowanej w fabryce 
Schindlera od 
16 listopada. 
Wystawa jest poświęcona ludziom zaangażowanym w działalność 
konspiracyjnej krakowskiej Rady Pomocy Żydom, którzy na rozmaite sposoby 
pomagali Żydom ukrywającym się po tzw. „stronie aryjskiej”, a także 
uwięzionym w gettach i obozach koncentracyjnych. Tytuł nawiązuje do 
kryptonimu, jakim posługiwała się Rada.
Integralną częścią wystawy jest katalog, w którym przedstawiona jest m.in. 
historia krakowskiej Rady Pomocy Żydom, a także niepublikowane dotąd 
indywidualne historii ukrywania się i ratowania. Publikacja ma charakter pracy 
naukowo-badawczej, gdyż działalność krakowskiej RPŻ nie doczekała się dotąd 
szczegółowego opracowania, a także popularyzatorski. 
W spotkaniu wezmą udział: Bartosz Heksel (kurator wystawy, MHK), Katarzyna 
Kocik (asytent kuratora wystawy, MHK). Spotkanie poprowadzi Marcin Baran. 
WSTĘP WOLNY 

DAMY SERCA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

mailto:info@mhk.pl


30 listopada, godz. 17:00 

Pałac Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus 

Wykład otwarty o Tadeuszu Kościuszce w ramach wydarzeń towarzyszących 
wystawie Rozważny i romantyczny. W 200. Rocznicę śmierci Tadeusza 
Kościuszki. 
Wykład prowadzi Piotr Hapanowicz (kustosz MHK). 
WSTĘP WOLNY 

ROLA TRADYCJI RELIGIJNEJ I OBYCZAJOWEJ W ŚRODOWISKU 
ŻYDÓW POSTĘPOWYCH 

30 listopada 2017, godz. 17:00 

Stara  Synagoga 

Zapraszamy na wykład dr Alicji Maślak-Maciejewskiej (UJ), którego
 przedmiotem będzie stosunek tzw. Żydów postępowych, którzy modlili się w 
krakowskiej synagodze postępowej (Tempel) do tradycji i judaizmu. Jakie 
znaczenie miała dla nich tradycja żydowska? Czy dążyli do zreformowania 
judaizmu, a jeśli tak, to na jakich zasadach? Chronologicznie wykład będzie 
obejmował okres od lat 40. XIX w., kiedy powstało środowisko postępowe, do 
końca jego istnienia w 1939 r. 
WSTĘP WOLNY 

ZAKLĘTE W EKSPONATACH 



2 grudnia, godz. 10.00 – 17:30 
Pałac Krzysztofory 

Przy okazji wystawy „Rozważny i romantyczny” w 200. rocznice śmierci 
Tadeusza Kościuszki chcieliśmy po raz pierwszy zaprosić do wysłuchania historii
Zaklętych w eksponatach. W każdą sobotę, przy wybranych obiektach na 
naszej ekspozycji pojawią się osoby, które będą chciały zachęcić Państwa do 
rozmowy o przedmiotach, ich historii, losach ich twórców, użytkowników, o 
czasach których stały się symbolicznymi świadkami. 
W najbliższą sobotę 2 grudnia wątek udziału w wojnie o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych przybliży Radosław Faliszewski omawiając szlifę z munduru 
Tadeusza Kościuszki z naszej kolekcji oraz pistolet skałkowy podarowany 
Kościuszce przez Jerzego Waszyngtona ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Krakowie. Notatka Tadeusza Kościuszki i Józefa Orłowskiego do króla w sprawie 
stypendium z Archiwum Głównego Akt Danych posłuży Adamowi Falkiewiczowi 
na nawiązanie do historii paryskiej edukacji bohatera. Natomiast Magdalena 
Wilk omówi dla Państwa portret Domingo służącego Tadeusza Kościuszki z 
Muzeum Wojska Polskiego oraz zapis nutowy dwóch polonezów i walca 
skomponowanych przez Naczelnika. 
Opowieści będzie można wysłuchać przez cały dzień, w godzinach otwarcia 
wystawy: 10.00-17.30. 
Koszt udziału w cenie biletu na wystawę 

BUFET POD KOMBINATEM 

02.12.2017, godz. 12:00 i 14:00 

Dzieje Nowej Huty 

Zapraszamy na wydarzenia towarzyszące wystawie Bufet pod kombinatem.
godzina 12.00 – Nigdy nie wiesz, kto stoi za kontuarem - historię kawiarki 
Eugenii Krutin opowiada Jerzy Karnasiewicz nowohucki artysta fotografik, autor 



albumu Nowa Huta okruchy życia i meandry historii.
godzina 14.00 – Życie wieczorne w Nowej Hucie - wykład Marii Wąchały-
Skindzier (kustosz MHK). 
WSTĘP WOLNY 

MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

HOFFMANN. TRANSFORMACJE 

27 listopada 2017, godz. 16:45 

Pałac Krzysztofory, sala edukacyjna 

Zapraszamy młodzież licealną oraz studentów na warsztaty teatrologiczne w 
ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Kobiece spojrzenie. O aktorstwie 
Antoniny Hoffmann.   
W czasie zajęć uczestnicy poznawać będą wybrane role z dorobku Antoniny 
Hoffman, a następnie porównywać je ze współczesnymi realizacjami. Dzięki 
temu poznają tajniki XIX-wiecznej sztuki aktorskiej, zobaczą, co zmieniło się w 
sposobie budowania roli na przestrzeni wieków oraz spróbują odpowiedzieć na 
pytanie, jakie możliwości i ograniczenia dla teatru niosły ze sobą kolejne 
techniki gry. 
Prowadzenie: Ewelina Radecka (MHK) 

Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

CHORĄGIEW CECHU RYBAKÓW 

30 listopada, godz. 10:00 i 13:00 

mailto:info@mhk.pl


Pałac Krzysztofory, sala edukacyjna 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat na warsztaty, które towarzyszą pokazowi 
odrestaurowanej chorągwi cechu rybaków z XVIII w. Mają na celu zaznajomienie
najmłodszych z obyczajem używania chorągwi przez rzemieślników dawnych 
krakowskich cechów. Pozwolą im także dostrzec kontynuację tej tradycji dziś 
oraz zrozumieć zakorzenienie pewnych zjawisk współczesnych w przeszłości 
(np. godło cechu rzemieślniczego a identyfikacja wizualna firmy). Po spotkaniu 
przy chorągwi cechu rybaków dzieci zaprojektują i wykonają chorągiewkę z 
własnym godłem. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

OD KLISZY DO ALBUMU 

3 grudnia, godz. 10:00 i 12:30 

Kamienica Hipolitów 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat na warsztaty edukacyjne w ramach 
Muzeomanii z cyklu Tajemniczy kufer. 
Bohater spotkania: aparat fotograficzny. Fotografia stała się naturalnym 
elementem naszego życia. Już niemal każdy posiada telefon komórkowy, a w 
nim szybki i prosty w obsłudze aparat fotograficzny. Jednak kiedyś 
wykonywanie zdjęć nie było takie łatwe… Podczas zajęć zbadamy, czy można 
malować światłem, dowiemy się czy fotografia może się rozbić i czym jest 
tajemnicza camera obscura. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego 
poznamy odpowiedzi na wiele pytań związanych z początkami fotografii. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl 
UDZIAŁ BEZPŁATNY 

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. 

http://www.mhk.pl/wystawy/czasowe
mailto:info@mhk.pl
mailto:info@mhk.pl


ROZWAŻNY I ROMANTYCZNY. W 200.ROCZNICĘ ŚMIERCI TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI 
3 października – 17 grudnia 2017 

Pałac Krzysztofory 

https://www.youtube.com/watch?v=3S_EMBKDXyE 

SOTER JAXA – MAŁACHOWSKI. W 150. ROCZNICĘ URODZIN ARTYSTY. 

7 października 2017 – 7 stycznia 2018 

Pałac Krzysztofory 

https://www.youtube.com/watch?v=f1U4uzKmlvU 

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=f1U4uzKmlvU
https://www.youtube.com/watch?v=3S_EMBKDXyE


ZWIERZYNIEC ZAPRASZA: RAKOWICE 

23 września 2017 – 25 luty 2018 

Dom Zwierzyniecki 
https://www.youtube.com/watch?v=7WI7gAu4lF4 

BUFET POD KOMBINATEM 

26 października 2017 – 8 kwietnia 2018 

Dzieje Nowej Huty 

https://www.youtube.com/watch?v=QxeNdQ3boqw 

ŻEGOTA – UKRYTA POMOC 

16 listopada 2017 – 8 lipca 2018 

Fabryka Schindlera 

https://www.youtube.com/watch?v=FF8G6ZVczM4 

OSTOJA TRADYCJI 

https://www.youtube.com/watch?v=FF8G6ZVczM4
https://www.youtube.com/watch?v=QxeNdQ3boqw
https://www.youtube.com/watch?v=7WI7gAu4lF4


22 grudnia 2016 – 30 listopada 2018 

Stara Synagoga 

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

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

