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Wieża Ratuszowa 

Rynek Główny 1 

 

Przygotowania do królewskiej uczty 

Podczas zwiedzania wystawy czasowej „Wieża smaków” oraz warsztatów, wcielimy się w 

organizatora królewskiej uczty. Wykonując zadania mające na celu zdobycie produktów 

koniecznych do przygotowania wielkiego wydarzenia poznamy historię krakowskich 

kulinariów, handlu i rzemiosła. Aby dobrze przygotować się do powierzonej misji, najpierw 

dowiemy się co jadano na dworze króla Kazimierza Wielkiego, Jadwigi Andegaweńskiej i 

Bony Sforzy.    

Warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat  

Termin: 5.07., 28.08. godz. 11.00 

 

 

 



Kamienica Hipolitów 

pl. Mariacki 3 

 

Od rzemiosła do dizajnu 

Podobnie jak współcześnie, tak i w dawnych czasach chciano mieszkać modnie, otaczać się 

przedmiotami praktycznymi, a zarazem pięknymi i nowatorskimi. Podczas warsztatów 

zabierzemy Was w niezwykłą podróż po epokach historycznych. Spróbujemy porównać 

wygląd dawnych przedmiotów z tymi, z których korzystamy obecnie oraz znaleźć odpowiedź 

na pytanie, czy technika i jakość wykonania znacząco się zmieniły. W części plastycznej 

zaprojektujemy formę wybranego przez Was przedmiotu codziennego użytku! 

Warsztaty dla dzieci w wieku 10–13 lat   

Terminy: 5 lipca, 28 sierpnia, godz. 11.00 

 

 

Muzeum Teatralne 

ul. Szpitalna 21 

 

Leżąc w trawie 

Latem życie w teatrach zamiera, a ludzie teatru – jeśli akurat nie mają prób do nowej sztuki – 

zaczynają przyglądać się teatrowi życia. Zapraszamy na warsztaty, w trakcie których, leżąc w 

trawie, poczytamy i posłuchamy teatralnych wspomnień i recenzji ze spektakli dziecięcych i 

młodzieżowych, a także przywołamy nasze własne. Na ich podstawie każdy z Was stworzy 

element do kolażu, który wspólnie skomponujemy! 

Warsztaty dla dzieci w wieku 10–13 lat  

Terminy: 30 lipca, 13 sierpnia, godz. 12.00 

 

 

Rydlówka 

ul. W. Tetmajera 20 

 

Świat w pudełku 

Włodzimierz Tetmajer poza tym, że był znakomitym malarzem, grafikiem, poetą, politykiem i 

bronowickim gospodarzem, bardzo dobrze radził sobie również w dziedzinie architektury. To 

on zaprojektował i wybudował Rydlówkę a także przebudował dla swojej rodziny 



pofranciszkański dwór – dzisiejszą Tetmajerówkę. Na warsztatach wspólnie wybierzemy się w 

krainę jego wyobraźni. Poznamy historię oraz topografię dzisiejszej i niegdysiejszej Rydlówki, 

a następnie zaprojektujemy i stworzymy modele własnych domów.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat  

Terminy: 25 lipca, 22 sierpnia, godz. 10.15 

 

 

Celestat 

ul. Lubicz 16 

 

W obronie grodu Kraka 

Zwiedzanie Trasy Obronności połączone z warsztatami dotyczącymi uzbrojenia w dawnych 

wiekach. Podczas zajęć zwiedzimy Mury Obronne, Barbakan i Celestat. Poznamy ciekawostki 

i historie związane ze sposobami obrony miasta w różnych okresach historycznych, a także 

dowiemy się, czym było Bractwo Kurkowe oraz jaką bronią i uzbrojeniem się wówczas 

posługiwano.  

Warsztaty dla młodzieży w wieku 13–16 lat  

Terminy: 10 lipca, 14 sierpnia, godz. 12.00 

 

UWAGA! Zbiórka przy wejściu do baszty Pasamoników (ul. Pijarska) 

 

Fabryka Emalia Oskara Schindlera 

ul. Lipowa 4 

 

Codzienność w okupowanym mieście 

II Wojna Światowa to nie tylko wielkie bitwy na frontach. To także czas, kiedy rzeczywistość 

ludności cywilnej musiała dostosować się do trudnych, niecodziennych warunków życia. Czy 

podczas niemieckiej okupacji w Krakowie istniały kina? Czy w sklepie można było kupić 

mięso? Czy istniał czas wolny i jak go spędzano? Na te wszystkie pytania odpowiemy w 

trakcie warsztatów poświęconych życiu codziennemu w Krakowie w latach 1939-1945. 

Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało „zwykłe” życie ówczesnych mieszkańców Krakowa – 

Polaków, Żydów, ale także i przebywających w mieście Niemców.   

Terminy: 17 lipca, godz. 12.00 (warsztaty dla dzieci w wieku 10–13 lat)  

                21 sierpnia, godz. 12.00 (warsztaty dla młodzieży w wieku 13–18 lat)  



 

 

Ulica Pomorska 

ul. Pomorska 2 

 

Śladami pamięci 

Ulica Karmelicka jest jedną z reprezentacyjnych ulic Krakowa. W XX wieku była świadkiem 

wielu ciekawych, ale też dramatycznych wydarzeń w historii naszego miasta i kraju. Jej 

zabudowa niewiele się zmieniła przez te wszystkie lata, dzięki czemu podczas spaceru będzie 

nam łatwiej przenieść się w czasie do okresu II wojny światowej, kiedy na krakowskich 

Plantach wyświetlano niemieckie filmy propagandowe, w obecnym budynku Teatru Bagatela 

mieściło się kino Scal, zaś przy ul. Karmelickiej 29 działała konspiracyjna drukarnia Stefana 

Kamińskiego.   

Spacer dla młodzieży w wieku 13–18 lat  

Terminy: 17 lipca, 21 sierpnia, godz. 11.00 

 

 

Apteka pod Orłem 

pl. Bohaterów Getta 18 

 

Dlaczego krzesła stoją puste?  

Spacer po terenie byłego getta krakowskiego, którego celem jest pokazanie wojennego losu 

Żydów poprzez odwołanie się do wspomnień osób, które przeżyły zagładę. Fragmenty 

wspomnień ocalonych oraz wojenne fotografie przybliżą uczestnikom spaceru ślady z 

przeszłości  okupacyjnej  we współczesnej przestrzeni Podgórza. Poznamy  lokalizacje 

najważniejszych instytucji życia społecznego, bram wejściowych do getta, a także fragmentów 

zachowanych murów otaczających zamkniętą dzielnicę. Ważnym punktem spaceru jest 

zwrócenie uwagi na miejsca, w których dokonywano masowych egzekucji i selekcji do obozów 

zagłady. 

Spacer dla młodzieży w wieku 13–18 lat  

Terminy: 10 lipca, 21 sierpnia, godz. 11.00  

 

 

Muzeum Nowej Huty 



os. Centrum E1 

 

Nowa Huta 40 lat temu… 

Czy jesteście gotowi na odkrywanie nowohuckich tajemnic? Zabierzemy Was na wyjątkowy 

spacer, podczas którego odwiedzimy miejsca, w których w 1979 roku działy się rzeczy ważne, 

niekiedy dramatyczne, ale niezmiennie ciekawe. Był to rok, który obfitował w niezwykle 

wydarzenia – Hutnik został mistrzem Polski w piłce ręcznej, kombinat im. Lenina osiągnął 

apogeum swojego zatrudnienia i produkcji, na pomnik Lenina w al. Róż w kwietniu 

przeprowadzono zamach, a czerwcu do Mogiły przyjechał Ojciec Święty Jan Paweł II.  

Spacer dla dzieci w wieku 10–13 lat  

Terminy: 5 lipca, 23 sierpnia, godz. 11.00 

  

UWAGA! Spacer rozpocznie się przy restauracji Stylowa (os. Centrum C3) 

 

 

Stara Synagoga 

ul. Szeroka 24 

 

Korona nauki może być Twoja 

W Starej Synagodze kamienna korona góruje nad wszystkim. To korona Tory – symbol jej 

mądrości, a tym samym mądrości Boga. Podczas interaktywnego zwiedzania wystawy (karty 

pracy), będziemy mieli możliwość poznania żydowskich tradycji religijnych oraz wybranych 

ceremonii z życia rodzinnego takich jak bar micwa i ślub. Dowiemy się, czym tak naprawdę 

jest Tora oraz jakie funkcje pełni synagoga. Zaglądniemy do arki, wejdziemy do bimy, 

posłuchamy śpiewu kantora (nagrania). Policzymy też ramiona niektórych świeczników na 

wystawie i poszukamy zwierząt przedstawianych na przedmiotach synagogalnych…   

Warsztaty dla dzieci w wieku 10–13 lat  

Terminy: 15 lipca, 12 sierpnia, godz. 10.30 

 

 

Dom Zwierzyniecki 

ul. Królowej Jadwigi 41 

 

Przez łąkę do parku 



Dom Zwierzyniecki zaprasza na wakacyjny spacer po „zielonych płucach” Krakowa, 

połączony z rozwiązywaniem specjalnie przygotowanych zadań! Podczas wycieczki dzieci w 

aktywny sposób zaznajomią się  ze zwierzynieckimi zwyczajami i tradycjami, odkryją sekrety 

parku Jordana i krakowskich Błoń.  

Uwaga: Wszystkich uczestników prosimy o zaopatrzenie się w wygodne obuwie i stroje 

przystosowane do pieszych wędrówek oraz wodę lub napoje chłodzące. W razie grupy liczącej 

mniej niż 5 osób lub niepogody zamiast spaceru odbędzie się turniej gier planszowych w 

oddziale. 

Spacer dla dzieci w wieku 10–13 lat  

Termin: 8 sierpnia, godz. 10.00 

Miejsce zbiórki: Dom Zwierzyniecki (ul. Królowej Jadwigi 41) 

 

 

Podziemia Rynku 

Rynek Główny 1 

 

Z bohaterami krakowskich legend przez Rynek 

Uwaga, uwaga! Potrzebni nam detektywi do ekipy poszukiwawczej! Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych do niezwykłego zwiedzania Rynku Podziemnego, podczas którego 

poszukamy bohaterów krakowskich legend. Być może odnajdziemy ząb Smoka Wawelskiego 

lub drogocenny pierścień św. Kingi? Przygód i atrakcji na pewno nie zabraknie. Przyjdźcie i 

przekonajcie się sami! 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat  

Terminy: 3 lipca, 1 sierpnia,  godz. 11.00 

               

 

 

Muzeum Podgórza 

ul. Powstańców Wielkopolskich 1 

 

Zagadkowe Podgórze 

Stare Podgórze skrywa wiele sekretów, jest pełne zagadek oraz tajemniczych miejsc (niektóre 

z nich mają ponad 1000 lat). W piękne letnie przedpołudnie wyruszymy z dziedzińca Muzeum 

Podgórza na Wzgórze Lasoty, a następnie na kopiec Kraka. Podczas spaceru będziemy 



rozwiązywać zadania, zagadki i uczestniczyć w zabawach, które pomogą nam odkryć 

niesamowite podgórskie historie. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat  

Terminy: 5 lipca, 2 sierpnia, godz. 11.00 

 

 

Thesaurus Cracoviensis 

Ul. Księcia Józefa 337 

 

Kolażowy Thesaurus 

Muzeum Krakowa posiada ponad 20 kolekcji, wśród których znajduje się przeszło 150 tysięcy 

różnych przedmiotów. Są to stare krzesła, stoły, puchary, talerze, łyżki, walizki, obrazy, rzeźby, 

a nawet rękawiczki. Można by wymieniać w nieskończoność! W Thesaurusie, który jest 

głównym muzealnym magazynem, można zobaczyć, jak są przechowywane. W czasie 

interaktywnego zwiedzania obejrzymy wybrane pokoje, w których mieszkają artefakty i 

spróbujemy stworzyć kolaże inspirując się bogactwem muzealnych kolekcji.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat  

Terminy: 26 lipca, 30 sierpnia, godz. 11.30 

  

 

* Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z 

dokonaną rezerwacją. Warunkiem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych jest udział co 

najmniej 5 osób. 

 

Rezerwacja: Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60 

info@muzeumkrakowa.pl   

www.muzeumkrakowa.pl  


