Lato w mieście - program
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35


„Hej ułani, malowane dzieci” (warsztaty plastyczno-muzyczne)

W związku ze świętem Wojska Polskiego − przypadającym w rocznicę bitwy warszawskiej −
zapraszamy na warsztaty plastyczno-muzyczne związane z tymi wydarzeniami. W ich trakcie
urządzimy lekcję pieśni patriotycznych z epoki. Na warsztatach stworzymy biało-czerwone
kokardy narodowe oraz opiszemy i odtworzymy na rysunkach barwy noszone przez
krakowski 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6–10 lat
Termin: 01.08, 16.08, godz. 11.00


„Wszyscy niech się zbieżą do gaszenia ognia”, czyli jak dawniej radzono sobie z

pożarami? (spacer)
W trakcie spaceru przekonamy się, co wspólnego z walką z pożarami ma kościół Mariacki i
gdzie znajdowała się najstarsza siedziba straży pożarnej. Na wystawie Miasto bez murów. W
650. rocznicę lokacji Kleparza (1366−2016) poznamy postać patrona strażaków. Opowiemy
również, co groziło osobie, która nie ostrzegła sąsiadów przed pożarem. Na każdym
przystanku spaceru uczestnicy wykonywać będą zadania przybliżające historyczne sposoby
walki z ogniem, ale również współczesne zasady bezpieczeństwa na wypadek pożaru.
Ilość uczestników: 25 osób
Wiek uczestników: 12–15 lat
Termin: 21.07, 25.08, godz. 11.00–12.30


Budujemy miasto! (warsztaty)

Jak wyglądało średniowieczne idealne miasto, kim był zasadźca i czy krakowski Rynek jest
największy w Europie? Na zajęciach dzieci zaprojektują fikcyjne miasto średniowieczne
zgodne ze średniowiecznymi zasadami.

Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 9−12 lat
Termin: 12.07, 13.07, godz. 11.00


Krzysztofory jakich nie znacie! (spacer)

Spacer po najciekawszych miejscach w Pałacu Krzysztofory połączony z poszukiwaniem
krzysztoforskich skarbów!
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−9 lat
Termin: 09.08, 10.08, godz. 11.00


Między rynkiem, ulicą a jurydyką (lekcja muzealna)

Podczas zajęć dowiemy się, jakimi towarami handlowano na dawnym Kleparzu, czym trudnili
się jego mieszkańcy i jaki wpływ na jego rozwój miały sąsiadujące z nim jurydyki.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 9−12 lat (szkoła podstawowa – klasy IV−VI i gimnazjum)
Termin: 07.07, 03.08, godz. 11.00−12.00
Barbakan
ul. Basztowa


„Strzelisz kurka, dobry panie…”, czyli krótki kurs wojskowego rzemiosła dla młodych

obrońców krakowskich fortyfikacji (warsztaty)
W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z dawnym uzbrojeniem obrońców Krakowa
oraz historią krakowskiego Bractwa Kurkowego i jego dawnej siedziby – Celestatu.
Warsztaty zakończą się sprawdzianem umiejętności strzeleckich z użyciem repliki broni
dawnej.
Wiek uczestników: 6−12 lat
Termin: 19.07, 23.08, godz. 11.00−12.30

Oddział Teatralny
Teatralny środek tygodnia – oferta na wszystkie środy lipca i sierpnia (poza 27.07 – Światowe
Dni Młodzieży)


Teatralni detektywi (warsztaty)

Praca historyka teatru i detektywa mają ze sobą sporo wspólnego. Na podstawie śladów:
rysunków, szkiców, fotografii, pieczątek staramy się dowiedzieć, co tak naprawdę się
wydarzyło. Jaka była historia ludzi, przedstawień, a czasem pojedynczych przedmiotów.
Podczas zajęć zapoznamy uczestników z warsztatem historyka teatru. Obejrzymy stare
zdjęcia, projekty dekoracji, kostiumy i postaramy się dowiedzieć, jakie historie się za nimi
kryją.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−10 lat
Termin: 06.07, 03.08, godz. 9.00−10.15
Prowadzenie: Ewelina Radecka i Joanna Zdebska-Schmidt
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, sala edukacyjna


Teatralny fitness (warsztaty)

Aktor na scenie bardzo często musi wykonywać najróżniejsze zadania fizyczne. Często
aktorzy, przygotowując się do przedstawienia, intensywnie ćwiczą, rozgrzewając nie tylko
swoje ciało, ale też twarz czy nawet język. Korzystając z letniej pory, zapraszamy na wspólną
teatralną rozgrzewkę.
Ilość uczestników: 25 osób
Wiek uczestników: 6−10 lat
Termin: 6.07, 10.08, godz. 11.15− 12.15; 20.07, godz. 11.30−12.30
Prowadzenie: Ewelina Radecka i Joanna Zdebska-Schmidt
Miejsce: Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21, dziedziniec


Jak lalka została aktorem (warsztaty)

Czy lalka, pluszowy miś i mała ciężarówka mogą zostać aktorami? Oczywiście! Wystarczy
odrobina wyobraźni i teatralnego zapału, by zamienić zwykłą zabawkę w kukiełkę,

marionetkę czy pacynkę. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Poznamy ciekawą historię
lalkowego teatru i różne sposoby animowania przedmiotów na scenie. A na koniec
stworzymy spektakl lakowy.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−10 lat
Termin: 13.07, 17.08, godz. 9.00−10.00
Prowadzenie: Ewelina Radecka i Joanna Zdebska-Schmidt
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, sala edukacyjna


W teatrze objazdowym Gieni Teatralnej (warsztaty)

Gwałtu rety! Co to będzie?! W teatrze objazdowym Pani Gieni Teatralnej nastąpił wypadek.
Podczas burzy przewróciły się wozy wiozące kostiumy i scenografie. Wszystko się
pomieszało i niektóre rzeczy się zniszczyły! A tu trzeba przygotować spektakl! I co tu zrobić?
Jaką scenografię przygotować, w jakie kostiumy się ubrać? Aktorzy i Pani Gienia muszą
szybko coś wymyślić i z tego, co ocalało, stworzyć spektakl. Kto im pomoże?
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−10 lat
Termin: 20.07, 10.08, godz. 9.00−10.15
Prowadzenie: Ewelina Radecka i Joanna Zdebska-Schmidt
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, sala edukacyjna
Kamienica Hipolitów
Plac Mariacki 3


Mieszkam modnie, czyli o stylowym domu w dawnych czasach (warsztaty)

Podobnie jak współcześnie, tak i w dawnych czasach chciano mieszkać modnie – otaczać się
przedmiotami praktycznymi, a zarazem pięknymi i nowatorskimi. W trakcie warsztatów
odbywających się w wyjątkowych wnętrzach Kamienicy Hipolitów zabierzemy uczestników
w podróż po epokach historycznych widzianych z perspektywy zmieniającego się wystroju
wnętrz i zmian wyglądu przedmiotów codziennego użytku. Biorący udział w zajęciach nauczą
się rozróżniać rozmaite style i epoki dzięki bezpośredniemu kontaktowi z dziełami sztuki.
Spotkaniom towarzyszyć będą interesujące zajęcia plastyczne.

Ilość uczestników: 17 osób
Wiek uczestników: 12−15 lat
Termin: 06.07 i 24.08, godz. 10.00−11.30


Wynalazki techniczne w dawnym domu (warsztaty)

Spotkanie poświęcone są różnorodnym wynalazkom technicznym, które na przestrzeni
wieków pojawiały się w domach, znacznie ułatwiając życie ich mieszkańców. Uczestnicy
lekcji muzealnej będą mogli zapoznać się m.in. ze sposobami ogrzewania domów; sposobem
mierzenia czasu. Dowiedzą się także, jakie urządzenia służyły w dawnych czasach do
przyrządzania kawy i herbaty oraz w jaki sposób działał telefon z początku XX wieku.
Ilość uczestników: 17 osób
Wiek uczestników: 6−12 lat
Termin: 13.07, 13.08, godz. 10.00−11.30


Przeciw humorom – o kawie, herbacie i czekoladzie w dawnym domu (warsztaty)

Kawa, herbata czy czekolada we współczesnym domu są produktami powszechnymi. Warto
jednak pamiętać, że jeszcze sto lat temu produkty te, ze względu na cenę, były niekiedy
niedostępnymi obiektami pożądania, na które mogli sobie pozwolić tylko ludzie bogaci. Samo
sporządzanie kawy lub czekolady było domową ceremonią. Uczestnicy spotkania zapoznają
się z dawnymi sposobami przyrządzania kawy, herbaty i gorącej czekolady. Spotkaniom
towarzyszyć będą zajęcia plastyczne, podczas których będzie można wykonać m.in. własny
projekt dekoracji na opakowanie czekolady lub herbaty.
Ilość uczestników: 17 osób
Wiek uczestników: 6−12 lat
Termin: 17.08, godz. 10.00−11.30


Życie codzienne w mieszczańskiej kamienicy w XIX i na początku XX wieku

(warsztaty)
Wizyta w domu typowych krakowskich mieszczan z przełomu XIX i XX wieku będzie okazją
do poznania ich życia codziennego. Uczestnicy spotkania będą mogli zobaczyć wnętrza,
meble i rozmaite drobiazgi, jakimi otaczali się mieszkańcy kamienicy 100 lat temu. Każdy z

odwiedzających wykona rysunek, na którym spróbuje zaaranżować jedno z pomieszczeń
dawnego mieszkania. W swej pracy będzie można wykorzystać wzory mebli, tkanin i
najróżniejszych przedmiotów zgromadzonych w kamienicy.
Ilość uczestników: 17 osób
Wiek uczestników: 6−12 lat
Termin: 02.07 i 20.07, godz. 10.00−11.30


Ozdoba i informacja, czyli o dekoracjach krakowskich kamienic (spacer)

Spacer obejmował będzie centrum historyczne Krakowa w obrębie Plant, ze szczególnym
uwzględnieniem Rynku Głównego, placu Szczepańskiego i Małego Rynku. Podczas spaceru
uczestnicy dowiedzą się, jak w dawnych epokach dekorowano fasady kamienic
mieszczańskich, a także jakie istotne treści można było przekazać za pomocą ozdób.
Ilość uczestników: 17 osób
Wiek uczestników: 13−16 lat
Termin: 16.07, godz. 10.00−11.30
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24


Światła chanukowe (warsztaty)

Co Biblia i legenda opowiadają o święcie Chanuki? Legenda o cudzie. Inscenizacja zapalania
świateł w świecznikach chanukowych oraz hazard na cukierki − gra świąteczna bączkiem
chanukowym.
Ilość uczestników: 25 osób
Wiek uczestników: 9−12 lat
Termin: 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, godz. 10.00


Polowanie na symbole

Czy istnieją wycinanki żydowskie? Poszukiwanie najczęściej występujących symboli na
wystawie w Starej Synagodze. Rysunkowe opracowanie kompozycji wycinanki żydowskiej.

Ilość uczestników: 25 osób
Wiek uczestników: 6−12 lat
Termin: 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, godz. 10.00
Ulica Pomorska
ul. Pomorska 2


Spacer edukacyjny po okolicy placu Inwalidów

Spacer na trasie: ul. Pomorska – ul. Sienkiewicza – pl. Axentowicza – ul. Królewska
(niemiecka dzielnica mieszkaniowa) – ul. Józefitów – pl. Inwalidów 3 (budynek byłego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego) – Park Krakowski.
Ilość uczestników: 25 osób
Wiek uczestników: od 12 lat
Termin: 05.07, 09.08, godz. 11.00
Miejsce zbiórki: Ulica Pomorska 2


Prezentacja umundurowania, uzbrojenia i musztry wojskowej polskiego żołnierza z

września 1939
Ilość uczestników: 25 osób
Wiek uczestników: od 10 lat
Termin: 14.07, 24.08, godz. 11.00
Miejsce zbiórki: Ulica Pomorska 2
Apteka pod Orłem
Plac Bohaterów Getta 18


Getto krakowskie. Szlakiem wspomnień Tadeusz Pankiewicza (spacer po terenie

dawnego getta krakowskiego)
Spacer będzie miał na celu przybliżenie uczestnikom miejsc na terenie dawnego getta
krakowskiego, o których opowiada Tadeusz Pankiewicz w swoich wspomnieniach.
Odczytując wspomnienia T. Pankiewicza i posługując się fotografiami z okresu wojny,
uczestnicy będą odkrywać tragiczną historię „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”.

Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: od 12 lat
Termin: 04.07, godz. 11.00−12.00


Pan Tadeusz w getcie krakowskim (warsztaty)

Warsztaty dla dzieci, podczas których najmłodsi, wykonując różnorodne zadania, zapoznają
się z historią Tadeusza Pankiewicza, jego apteki i getta krakowskiego. Najważniejszym
elementem zajęć będzie odczytanie tajemniczego listu od pana Tadeusza.
Ilość uczestników: 12 osób
Wiek uczestników: 6−9 lat
Termin: 13.07, godz. 11.00


Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken (spacer)

W swym pamiętniku pisanym w getcie Halina Nelken opisała historię tego miejsca oraz swoje
przeżycia z tamtego czasu. Idąc śladami Haliny, uczestnicy spaceru będą odkrywać domy, w
których mieszkała, i inne ważne miejsca związane z opisywanymi przez nią wydarzeniami.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: od 12 lat
Termin: 18.07, godz. 11.00−12.00


Oczami lekarza. Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Biebersteina

(spacer)
Krakowski lekarz Aleksander Bieberstein opisał historię zagłady społeczności żydowskiej
Krakowa. Podczas wędrówki ulicami Podgórza, sugerując się wskazówkami zawartymi w
jego publikacji, uczestnicy spaceru poznają historię pomocy społecznej i służby zdrowia na
terenie getta.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: od 12 lat
Termin: 20.07, godz. 11.00−12.00

Fabryka Schindlera
ul. Lipowa 4


Akademia Pana Pstryka, czyli z wizytą w dawnym zakładzie fotograficznym

Spotkanie przybliży uczestnikom funkcjonowanie zakładu fotograficznego na przełomie XIX
i XX wieku, a także pozwoli im poznać podstawy działania starego aparatu fotograficznego.
Dzieci dowiedzą się, jak dawniej wykonywano zdjęcia portretowe, będą miały również okazję
zabawić się w pomocnika fotografa, retuszując stare zdjęcia czy dobierając rekwizyty. Na
koniec uczestnicy będą mogli wykonać pamiątkowe fotografie w „starym stylu”.
Ilość uczestników: 12 osób
Wiek uczestników: 6−9 lat
Termin: 20.07, 23.08, godz. 10.00
Prowadzenie: Anna Kwiatek, Joanna Gellner


Oprowadzanie po wystawie stałej Kraków – czas okupacji 1939–1945

Wiek uczestników: od 13 lat
Ilość uczestników: 25 osób
Termin: 21.07, 25.08, godz. 11.00
Prowadzenie: Wojciech Górny


Kto zostaje bohaterem? (warsztaty)

Celem zajęć jest zastanowienie się nad moralnymi postawami ludzi podczas II wojny
światowej. Uczestnicy poznają Oskara Schindlera i starają się osądzić, czy mimo swojej
przeszłości zasługuje on na miano Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Zajęcia
realizowane metodą debaty oksfordzkiej wzbogaconej o elementy nawiązujące do procesu
sądowego.
Ilość uczestników: 12 osób
Wiek uczestników: od 13 lat
Termin: 02.08, godz. 11.00

Prowadzenie: Tomasz Owoc
Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16


Wakacyjny spacer od placu Centralnego do klasztoru w Mogile

Zwiedzanie najważniejszych miejsc związanych z Nową Hutą. Każdy ze spacerów prowadzi
inną trasą.
Wiek uczestników: 9−12 lat
Termin: 06.07, 03.08, godz. 10.00
Miejsce zbiórki: Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16


Z „Meksyku” do „Tajwanu” na B-2 – językowe potyczki z Nową Hutą

Międzypokoleniowy quiz – zajęcia dla dziadków z wnukami, mile widziana znajomość
gwary nowohuckiej.
Wiek uczestników: 9−12 lat
Ilość uczestników: 20 osób
Termin: 02.08, godz. 11.00
Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41


Razem fajniej – zabawy w gromadzie

Jak bawili się nasi dziadkowie? Co to była zośka, serso czy cymbergaj? Czy ktoś jeszcze gra
w palanta? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w Domu Zwierzynieckim podczas
wspólnej zabawy.
Wiek uczestników: 6−12 lat
Ilość uczestników: 25 osób
Termin: 08.07, 15.07, 22.07, 12.08, 19.08, godz. 10.00–12.00
Miejsce: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41, ogród



Zielony spacer pełen zagadek: nad zagadkową Rudawą

Leniwie płynąca woda Rudawy kryje wiele zapomnianych tajemnic. Rozwiązując krótkie
zadania podczas wspólnego spaceru, odkryjecie niektóre z nich…
Wiek uczestników: od 6 lat
Ilość uczestników: 30 osób
Termin: 07.07, 14.07, 21.07, godz. 10.00−12.00
Miejsce zbiórki: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41


Zielony spacer pełen zagadek: przez Łąkę do Parku

Wojskowym krokiem przemierzymy Błonia, wypatrując pilnie lecącej komety, by odpocząć
w cieniu drzew parku Jordana. Rozwiąż spacerowe łamigłówki, a odkryjesz wiele
zapomnianych tajemnic…
Wiek uczestników: od 6 lat
Ilość uczestników: 30 osób
Termin: 04.08, 11.08, 18.08, godz. 10.00−12.00
Miejsce zbiórki: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41
Podziemia Rynku
Rynek Główny 1


Architekci Krakowa − budujemy Rynek od nowa! (spacer)

Podczas spaceru zabawimy się w średniowiecznych architektów oraz samodzielnie
stworzymy akt lokacji, poznając jego najważniejsze założenia. Sprawdzimy, jak wyznaczyć
średniowieczny Rynek, gdzie umiejscowić najważniejsze budynki i jakie wprowadzić w
mieście prawo. Spacer obejmuje: pl. Wszystkich Świętych (pierwsza lokacja), ul. Grodzką
(jej układ przedkolacyjny), kościół Mariacki (jego przedkolacyjny układ), Sukiennice (nóż
wiszący w krzyżu Sukiennic jako symbol obowiązywania surowego prawa niemieckiego),
Wieża Ratuszowa (element niezbędny w średniowiecznym mieście).
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 10−15 lat
Termin: 04.07, 08.08, godz. 12.00−13.00

Miejsce zbiórki: Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice 1


Średniowieczne błyskotki, czyli co się mieni i błyszczy w Rynku Podziemnym

(warsztaty)
Podczas warsztatów zobaczymy, jakie ozdoby były w modzie w średniowieczu. Sprawdzimy,
jak upinano szaty, co trzymano w ozdobnych sakiewkach i jaką noszono biżuterię. Do
własnoręcznie wykonanych sakiewek schowamy wykonane przez nas błyszczące drobiazgi.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−9 lat
Termin: 18.07, 08.08, godz. 12.00−13.00
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, sala edukacyjna
Pracownia Muzeum Podgórza


Czym różnią się te dwa obrazki? Spacer śladami dawnych widoków Podgórza (spacer

interaktywny)
Tak jak w dawnej zabawie w porównywanie dwóch prawie identycznych obrazków będzie
potrzebne bystre oko i żyłka detektywa. Uczestnicy-badacze będą musieli odnaleźć różnice
jakie zaszły w architekturze Podgórza. Przyrządem badawczym będzie nasze oko, a
materiałem widoki z dawnych pocztówek. Będziemy odszukiwać szczegóły, których brakuje
we współczesnym wizerunku miasta, a które możemy odnaleźć już tylko na starej fotografii.
Zastanowimy się, czy są to zmiany korzystne, czy raczej szkody wyrządzone zabytkom. Może
okazać się, że odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta…
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 9−12 lat
Termin: 04.07, godz. 10.00
Miejsce zbiórki: Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18


Guzik prawda, czyli co nam mówią godła kamienic (interaktywny spacer szlakiem

podgórskich kamienic)
Nie każdy wie, że budowle, tak jak ludzie, mają swoje imiona. Niekiedy są one zaszyfrowane
w rysunku, rzeźbie lub innej dekoracji znajdującej się na fasadzie, czyli twarzy budynku.

Podczas spaceru odnajdziemy najciekawsze imiona podgórskich kamienic, zastanowimy się,
skąd wzięły się te nazwy, spróbujemy także odkryć zagadkę tytułowego guzika.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−9 lat
Termin: 18.07, godz. 10.00
Miejsce zbiórki: Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18


Król, księżniczka i czarnoksiężnik − spacer śladami podgórskich legend

Jest w Podgórzu pewien Park, w którym dawno, dawno temu została odnaleziona tajemnicza
księga. Jest w Podgórzu Wzgórze, na którym straszy tajemnicza księżniczka. Jest w Podgórzu
góra, nazywana Kopcem, która jest grobem legendarnego władcy, a może czymś jeszcze
bardziej tajemniczym. W każdej legendzie jest trochę prawdy. Podczas spaceru poznamy
miejsca związane z podgórskimi legendami, spróbujemy odgadnąć, co w nich jest prawdą, a
co nie.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 6−9 lat
Termin: 08.08, godz. 10.00
Miejsce zbiórki: Rynek Podgórski


W kasztanowej alei, czyli o parkach i zagajnikach dających ochłodę (warsztaty

plastyczne połączone ze spacerem)
W skwarny letni dzień każdy w mieście szuka ochłody. Nie zawsze możemy pojechać nad
wodę, ale często w pobliżu znajdziemy rozłożyste drzewo, które uchroni nas od piekących
promieni słonecznych. Podczas warsztatów opowiemy o parkach popularnych w dawnych
czasach, a także poznamy różne gry i zabawy, które były nieodłącznym elementem letniego
odpoczynku w mieście.
Ilość uczestników: 20 osób
Wiek uczestników: 9−12 lat
Termin: 19.08, godz. 10.00
Miejsce zbiórki: Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3

* Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla osób z
rezerwacją.
Rezerwacja: Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60
info@mhk.pl
www.mhk.pl

