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WYDARZENIA W MHK LIPIEC 2019: 

 

3 lipca (środa), godz. 17.00, Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 

Kazimierzanin 

Wernisaż wystawy Kazimierzanin, piątej i ostatniej z cyklu PrzeMieszczanie. 

Udział bezpłatny 

 

6 lipca (sobota) godz. 12.00, Podziemna Nowa Huta, os. Szkolne 37 

 Oprowadzanie po wystawie „Podziemna Nowa Huta. Stan zagrożenia”  

Wstęp w cenie biletu na wystawę, limit 20 osób - obowiązkowa rezerwacja: 

www.muzeumkrakowa.pl 

 

10 lipca (środa), godz. 16:15, Muzeum Teatralne, ul. Szpitalna 21 

120/120 - prezentacja muzealnych artefaktów 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Przewodnikiem będzie Irena Palca (MK) 

Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl  

Udział w cenie biletu wstępu 

 

11 lipca(czwartek), godz. 16.00, Kamienic Hipolitów, pl. Mariacki 3 

Mieszczanin 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie.  

Wstęp w cenie biletu na wystawę 

 

13 lipca, godz. 12.00, START: Kamienic Hipolitów, pl. Mariacki 3 

Na pograniczu? Planty i wielkomiejskie marzenia krakowian   

Spacer w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Mieszczanin. Przewodnikiem będzie: 

Michał Hankus.  

Spacer będzie okazją do dyskusji na temat wielkomiejskiej w swoim charakterze zabudowy 

wokół Plant i Starego Miasta, która wzorem stołecznego Wiednia miała świadczyć o 

nowoczesności, wysokiej kulturze oraz zamożności społeczeństwa krakowskiego II połowy 

XIX i początków XX w. Obok reprezentacyjnych gmachów użyteczności publicznej wokół Plant 

powstały wówczas reprezentacyjne kamienice i pałace miejskie - materialne świadectwo 

metropolitalnych aspiracji mieszkańców rozwijającego się miasta.  

Udział bezpłatny 

 

14 lipca, godz. 9.00, START: Stara Zajezdnia (ul. św. Wawrzyńca 12) 

Od dorożki po marzenia o metrze – komunikacja miejska w Krakowie 

Zapraszamy na wycieczkę rowerową w ramach Muzeomanii z cyklu Cyklicznie o Krakowie. 

Przewodnikiem będzie Piotr Kapusta (MK). 

Uwaga! Muzeum Krakowa nie zapewnia uczestnikom rowerów. 
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W ciągu ostatnich dwustu lat Kraków przeszedł wiele przemian. Miasto 

nie tylko powiększyło się terytorialnie wchłaniając wiele okolicznych gmin, ale również zyskało 

nowe możliwości komunikacyjne, z których korzystamy do dziś. W 1847 roku uruchomiono w 

Krakowie dworzec kolejowy, w latach 80. XIX wieku pojawiły się tramwaje konne. W 1901 roku 

ulicami Krakowa przejechał pierwszy tramwaj elektryczny. Podczas naszej rowerowej 

wycieczki opowiemy, jak zmieniała się komunikacja miejska w Krakowie i w jaki sposób 

funkcjonuje w czasach nam współczesnych. Dowiemy się również, jak zachodzące w niej 

przemiany odbierane były przez krakowian. 

Udział bezpłatny 

 

14 lipca (niedziela), godz. 12.00, START: Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51 

Narodziny podgórskiego przemysłu  

Zapraszamy na spacer w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Podgórzanin. 

Przewodnikiem będzie Emil Bajorek  (PODGORZE.PL) 

Podgórze, które uzyskało prawa miejskie w 1784 r, było miastem nowoczesnym, powstałym 

w kontrze do Krakowa, duszącego się w ograniczeniach działalności gospodarczej i 

przywilejach cechowych pamiętających czasy średniowiecza. To tutaj na większą skalę zaczął 

się rozwijać przemysł, choć dynamiczny rozwój miał nadejść dopiero w ostatniej tercji XIX 

wieku. Niebagatelny wpływ na rozwój miasta i przemysłu miała kolej. Podczas spaceru 

uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi miejscami i najciekawszymi historiami 

dotyczącymi podgórskiego przemysłu. 

Liczba miejsc ograniczona. Konieczna rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl 

Udział bezpłatny 

 

17 lipca (środa), godz. 16.00, Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51 

Podgórzanin 

Oprowadzanie kuratorskie na wystawie. Prowadzący: Kamil Stasiak. 

Udział w cenie biletu wstępu  

 

20 lipca (sobota), godz. 12.00, Kamienic Hipolitów, pl. Mariacki 3 

Mieszkanie dla mieszczanina 

Zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci w wieku 10–13 lat w ramach wydarzeń 
towarzyszących wystawie Mieszczanin. Prowadzenie: Michał Hankus (MK) 
“Pokaż mi jak mieszkasz, a powiem Ci kim jesteś”- to hasło przewodnie wielu popularnych 

programów telewizyjnych dotyczących nowoczesnego urządzania mieszkań i mających 

poprawić komfort domowników. Czy na pewno nowoczesne projekty uwzględniają potrzeby 

wszystkich członków rodziny? Czy projektowane mieszkania dla mieszczan nie są do siebie 

zbyt podobne? Warsztaty będą okazją do kreatywnego wykorzystania wyobraźni i 

stworzenia własnego projektu wnętrza, które odpowiadać będzie potrzebom najbliższych 

oraz dzięki pomysłowości uczestników stanie się przestrzenią jedyną w swoim rodzaju.  

Prowadzenie: Michał Hankus 

5 PLN od osoby  
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20 lipca (sobota), godz. 14.00 START: przed wejściem na Tomex. 
Tomex i okolice 
Wydarzenie towarzyszące wystawie Nowohucianin. 
W czasach PRL-u w miejscu obecnego Tomexu znajdowały się składy budowlane. W okresie 
transformacji powstało tu targowisko, na którym można było dostać dosłownie wszystko, od 
płodów rolnych po towar z przemytu. Z czasem „wielki handel” w tym miejscu przygasł, a 
wokół zaczęły powstawać nowe osiedla. O nich i o czasach świetności Tomeksu opowie dr 
Michał Wiśniewski. 
Udział bezpłatny 

 
 

21 lipca (niedziela), godz. 14.00, Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 

Przedmieszczanin 

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie. 

Udział w cenie biletu 

 

21 lipiec (niedziela), od godz. 11.00, Pałac Krzysztofory, ul. Szczepańska 2 

Imieniny św. Krzysztofa 

Święto oddziału Pałac Krzysztofory. W programie warsztaty dla dzieci, spotkania, wykłady i 

koncert Marty Bizoń. 

Udział bezpłatny 

 

27 lipca (sobota), godz. 12.00, START: Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51 

Upadek przemysłu Podgórza  

Zapraszamy na spacer w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Podgórzanin. 

Przewodnikiem będzie Sławomir Węgrzyn. 

Ostatnie lata XIX i początek XX wieku to okres intensywnego rozwoju przemysłu w 

stanowiącym wówczas odrębne miasto Podgórzu. Przemysł funkcjonował tutaj zarówno w 

dwudziestoleciu międzywojennym jak i w okresie PRL-u. Niestety większość tych zakładów 

nie przetrwała intensywnych zmian w gospodarce kraju jakie nastąpiły po 1989 roku. Dziś w 

miejscu dawnych fabryk intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Jednak 

przemysłowa przeszłość Podgórza pozostawiała po sobie trwałe ślady, które wspólnie 

postaramy się odszukać.   

Liczba miejsc ograniczona. Konieczna rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl 

Udział bezpłatny 

 

27 lipca (sobota), godz. 12.00, Podziemna Nowa Huta, os. Szkolne 37 

Oprowadzanie po wystawie „Podziemna Nowa Huta. Stan zagrożenia” (os. Szkolne 37) 

Wstęp w cenie biletu na wystawę, limit 20 osób - obowiązkowa rezerwacja: 

www.muzeumkrakowa.pl 
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27 lipca (sobota), godz. 13:00, Muzeum Teatralne, ul. Szpitalna 21 

120/120 - prezentacja muzealnych artefaktów 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Przewodnikiem będzie Anna Bednarek (MK) 

Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl  

Udział w cenie biletu wstępu 

 

 28 lipca, godz. 9.00, START: park Lotników Polskich (pomnik Lotników Polskich) 

Od montgolfiery po jumbojety – lotniczy Kraków 

Zapraszamy na wycieczkę rowerową w ramach Muzeomanii z cyklu Cyklicznie o Krakowie. 

Przewodnikiem będzie Kamil Stasiak (MK). 

Uwaga! Muzeum Krakowa nie zapewnia uczestnikom rowerów. 

Lotnicza historia towarzyszy Krakowowi już od końca XVIII wieku, kiedy to z Ogrodu 

Botanicznego wystartował pierwszy w Polsce balon na ogrzane powietrze. Pierwszy start 

samolotu z Błoń w 1910 roku było tylko techniczną nowinką, dzisiaj nikogo nie dziwi widok 

samolotów pasażerskich, które nad Krakowem podchodzą do lądowania na lotnisku w 

Balicach. Dzieje krakowskiego lotnictwa kryją jednak w sobie ciekawostki związane z 

miejscami, które nie zawsze kojarzą się z aeronautyką. 

Udział bezpłatny 

 

GODZINY OTWARCIA 1-31 lipca 2019: 

Oddziały czynne zgodnie z harmonogramem.  

Muzeum Teatralne (Dom pod Krzyżem) ul. Szpitalna 21 – czynne od 7.06 do 31.08, środa-

niedziela 10.00-17.30 

Centrum Obsługi Zwiedzających: Rynek Główny 1, czynne 10.00 – 19.00. Tel: 12 426 50 60, 

e-mail: info@muzeumkrakowa.pl  

 

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE: 

Wystawa plenerowa KL PLASZOW, Miejsce Pamięci KL PLASZOW 

Pomyśl o pseudonimie dla siebie… , Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4 (DO 7 

VII) 

Przedmieszczanin, Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 

Nowohucianin, Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1  

Mieszczanin, Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3  

Podgórzanin, Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51  

Kazimierzanin, Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 (OD 4 VII) 

Atomowa groza,  Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1  

120/120 - prezentacja muzealnych artefaktów, Muzeum Teatralne, ul. Szpitalna 21  

Wieża smaków, Wieża Ratuszowa  

Nasz jest ten dzień, Muzeum Nowej Huty os. Centrum E 1  

 

 


