Muzeum Archeologiczne w Krakowie,
31-002 Kraków, ul. Poselska 3
(0-12) 422-71-00; (0-12) 422-75-60
Fax: (0-12) 422-77-61

Szanowni Państwo,
przesyłam informację o aktualnych wydarzeniach Muzeum
Archeologicznego w Krakowie.

Godziny otwarcia muzeum:
Poniedziałki 09.00 - 14.00
Wtorki 09.00 - 14.00
Środy 09.00 - 14.00
Czwartki 14.00 - 18.00
Piątki 10.00 - 14.00
Soboty nieczynne
Niedziele 10.00 - 14.00
Ceny biletów wstępu:
Gmach główny:
bilet normalny - 7 zł
bilet ulgowy - 5 zł
niedziela - wstęp wolny
Podziemia Muzeum:
Wystawa:
„Dzieje najstarsze i stare
gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”
bilet normalny - 5 zł
bilet ulgowy - 3 zł
niedziela - wstęp wolny

W marcu 2010 roku w Muzeum Archeologicznym można zobaczyć:
1. WYSTAWA CZASOWA:
„Wyspa władców. Ostrów Lednicki w Państwie Pierwszych Piastów”
Wystawa otwarta od 15 listopada 2009 roku do 21 marca 2010 roku.
Wystawa przenosi zwiedzających w czasy, kiedy to Ostrów Lednicki
pełnił funkcje czasowej siedziby panującego; jednego z najstarszych
ośrodków sakralnych państwa; miejsca chrztu
władców Polski oraz ośrodka militarnego
państwa. Prezentowane na ekspozycji zabytki,
plansze, materiały kartograficzne i zdjęciowe
ilustrują niektóre z wielu zagadnień łączących
się z Ostrowem Lednickim.

2. WYKŁADY POPULARNO NAUKOWE.
mgr Ewa Kubica - Kabacińska
Oddział MAK Nowa Huta
18 marca o godz. 16.30
"Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych
kościoła p.w. św. Grzegorza w Krakowie Ruszczy"
Wznoszący się
obecnie w Krakowie
Ruszczy ceglany kościół
p.w. św. Grzegorza
pochodzi z XV w. jednak
pierwsza wzmianka
o świątyni w tej miejscowości datowana jest
na rok 1299. Do roku
2003 nie prowadzono
poszukiwań pierwotnego
kościoła w Krakowie
Ruszczy, chociaż w literaturze wielokrotnie
podkreślano fakt, że
dolne partie gotyckiej
Kościół pod wezwaniem św. Grzegorza w Krakowie Ruszczy
wieży wykonane zostały
Stan obecny. Fot. Janusz Bober
z wtórnie użytej kostki
romańskiej. W roku 2003 zawilgocenie murów obwodowych kościoła spowodowało
podjęcie decyzji o wykonaniu izolacji fundamentów kościoła. Wcześniej przeprowadzono
ratownicze prace archeologiczno-architektoniczne. Podczas tych prac odkryto dwa
fragmenty (narożniki) kamienno-ziemnych fundamentów budowli starszej od obecnie
funkcjonującego kościoła gotyckiego. Narożniki te zostały wstępnie zinterpretowane
jako zewnętrzne narożniki zachodniej ściany nawy kościoła romańskiego. Odsłonięto
również fundamenty obecnie stojącego kościoła. Stwierdzono, że do ich budowy użyto,
obok kamienia łamanego, liczne wtórnie wykorzystane kamienne ciosy pochodzące
z kościoła romańskiego. Kolejnym efektem prowadzonych prac było odsłonięcie pochówków pochodzących z cmentarza funkcjonującego wokół kościoła p.w. św.
Grzegorza w Ruszczy od wczesnego średniowiecza po wiek XIX.
Wobec braku w odkrytym podczas wykopalisk archeologicznych materiale zabytkowym niezależnych wyznaczników chronologii, podstawę datowania odkrytego
kościoła stanowią obserwacje architektoniczne. Hipotetycznie rekonstruowane wymiary
odkrytego założenia wskazują na romański kościół p.w. św. Wojciecha na Rynku w Krakowie jako na budowlę analogiczną. Kościół p.w. św. Wojciecha w Krakowie datowany
jest na schyłek XI w. Podobnie wymiary ciosów, z których wzniesiony został romański
kościół w Ruszczy wskazują na budowle takie jak kościół p.w. św. Wojciecha w Krakowie,
romańską katedrę na Wawelu (datowanie lata 1090-1142) oraz romańskie budowle
opactwa w Tyńcu (datowanie: kościół 2 połowa XI w.; klasztor schyłek XI, początek
XII w.), jako na budynki współczesne odkrytemu kościołowi.

3. WYSTAWY STAŁE
Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski
Bogowie starożytnego Egiptu
Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera

4. ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Pracownicy Muzeum prowadzą zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych.
Zajęcia adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, po uprzednim
ustaleniu terminu.
Czas trwania: 1 godzina, opłata: 30 zł.
Zgłoszenia przyjmują:
mgr Dorota Kaźmierczak-Madej, mgr Jarosław Wróbel.
Tel. (12) 422-71-00; (12) 422-75-60 wewnętrzny: 50.
A) Lekcje na wystawach:
S
S
S
S

„Historia Muzeum Archeologicznego w Krakowie i jego zbiory”
„Ziemie polskie w pradziejach”
„Pierwsi rolnicy i hodowcy na ziemiach polskich”
„Starożytny Egipt”

B) Zajęcia fakultatywne:
S
S
S
S
S

„Życie codzienne we wczesnośredniowiecznym Krakowie”
„Ewolucja człowieka”
„Sztuka epoki kamienia - malarstwo, plastyka, rzeźba”
„Pierwsze narzędzia człowieka”
„Tajemnice mumii”

C) Warsztaty:
S „Warsztat pracy archeologa”
S „Zajęcia ludności w pradziejach”
D) Wystawa objazdowa:
S Początki Państwa Polskiego
S Życie codzienne w Małopolsce wczesnośredniowiecznej

Opracowanie tekstu: Lucyna Bałuszyńska

