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

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

Ceny biletów wstępu:

Godziny otwarcia muzeum:
Poniedziałki
Wtorki
Środy
Czwartki
Piątki
Soboty
Niedziele

Wystawy w gmachu głównym:
bilet normalny
7 zł
bilet ulgowy
5 zł
niedziela
wstęp wolny

09.00 - 14.00
14.00 - 18.00
09.00 - 14.00
14.00 - 18.00
09.00 - 14.00
nieczynne
10.00 - 14.00

Wystawa w Podziemiach Muzeum:
Dzieje najstarsze i stare gmachu
Muzeum Archeologicznego w Krakowie
bilet normalny
5 zł
bilet ulgowy
3 zł
niedziela
wstęp wolny

UWAGA!
W dniu 15 sierpnia 2011 r.
wystawy nieczynne.

W lipcu i sierpniu 2011 roku w Muzeum Archeologicznym można zobaczyć:
"WYSZLI Z ZIEMI NIEWOLI...”.
W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski.
Wystawa czynna od 7 lipca do 15 września 2011.

Realizacja wystawy:
Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
Współpraca:
Związek Sybiraków - Oddział w Krakowie;
Studenckie Koło Naukowe
Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego

W lipcu 2011 roku mija 70 lat od układu Sikorski-Majski.
Umowa ta pozwoliła w 1942 roku około 120 tysiącom Polaków opuścić ZSRR i przedostać się do Iranu. Oprócz wojskowych, z armią dowodzoną przez gen. Władysława Andersa,
oswobodziło się około 38 tysięcy cywili. Było to wydarzenie
bez precedensu i ratunek przed sowiecką niewolą w ostatnich
ostępach Syberii, Kazachstanu i innych regionach ZSRR.
Niestety, zdecydowana większość Polaków zesłanych
w głąb ZSRR pozostała w niej na następne kilka lat cierpiąc
głód, choroby i system sowiecki upodlający duszę człowieka.
Ludność cywilna, która opuściła Rosję Sowiecką, została
rozlokowana w różnych miejscach globu (Persja, Palestyna,
Indie, Afryka, Meksyk, Nowa Zelandia). Tam miała przetrwać
wojnę i wrócić do wolnej ojczyzny. Większości z nich nigdy się
to nie udało.
Od kilku lat ich życie dokumentują studenci i doktoranci
historii Uniwersytetu Pedagogicznego. To ich losom, bezpośrednio związanym z konsekwencjami układu Sikorski-Majski
jest poświęcona ta wystawa.
Tekst: dr Hubert Chudzio

„MIEJSCA SEKRETNE NA GDAŃSKICH PODWÓRKACH”
Wystawa czynna od 14 lipca 15 września 2011.
Miejsca sekretne zwane również kloakami, ustępami, wychodkami, usiadkami, czy bardziej nowocześnie toaletami, budowano dawniej na zapleczach
posesji, bardzo często w ich narożnikach lub przy oficynach, w pobliżu zabudowań
gospodarczych, a niekiedy przy kuchniach. Do nich trafiały wszelkie nieczystości
związane z funkcjonowaniem kamienicy. W Gdańsku od końca XV wieku kloaka
była podstawowym urządzeniem sanitarnym na każdej działce mieszczańskiej.
Do latryn trafiały także rozmaite przedmioty wyrzucane tam intencjonalnie
bądź po prostu zgubione w trakcie korzystania z toalety. Doskonałe warunki depozycji w warunkach beztlenowych sprawiły, że wszystkie te „skarby” przetrwały do
czasów współczesnych stając się, dla badających latryny archeologów, podstawą
do rekonstrukcji życia codziennego dawnych mieszkańców Gdańska.
W trakcie ratowniczych badań inwestycyjnych prowadzonych w ostatnich
latach przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na parcelach zlokalizowanych
w obrębie Starego i Głównego Miasta odkryto kilka latryn szczególnie „bogatych” w zabytki. Wydobyto
z nich kilkaset całych naczyń ceramicznych, porcelanę importowaną z Chin, fajanse pochodzące z Holandii,
szklane ampułki i buteleczki z wyposażenia apteki, elementy cynowej i szklanej zastawy stołowej, różnego
rodzaju fajki, przybory toaletowe, elementy stroju, a także bogatą kolekcję zabawek dziecięcych (w tym
prawdopodobnie jedyną zachowaną do czasów współczesnych, XVII – wieczną, marcepanową figurkę
Dzieciątka Jezus z szopki bożonarodzeniowej). Przeszło czterysta starannie wyselekcjonowanych przedmiotów z tej kolekcji stało się podstawą do zorganizowania wystawy „Miejsca sekretne na gdańskich podwórkach”, której motywem przewodnim jest przestrzeń prywatna mieszczan. Artefakty wydobyte z latryn miejsc sekretnych, pokazane zostały w kontekście życia rodzinnego, ilustrując takie zagadnienia jak dieta,
zdrowie, higiena, moda czy dzieciństwo.
Tekst: Ewa Trawicka

„Archeologiczna autostrada
– wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem”.
Wystawa czynna od 12 maja 2011 r.
Realizacja wystawy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j.
Wystawa finansowana przez: Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j.

Wystawa opowiada o jednym z największych w historii
polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych, tj. o wykopaliskach, wyprzedzających budowę autostrad i realizację innych wielkich inwestycji drogowych w Polsce. Przybliżamy
w niej jeden z odcinków autostrady A-4, łączącej Kraków
z Tarnowem, przebiegający przez obszary zaliczane do najintensywniej zasiedlonych terenów pradziejowej Europy.
W latach 1997-2010, w bezpośredniej okolicy Krakowa
prowadzone były zakrojone na wielką skalę badania archeologiczne. Przebadano tu ponad 120 stanowisk ze śladami
pradziejowego i nowożytnego osadnictwa. Najstarsze liczą
blisko 15 tys. lat, a najmłodsze pochodzą z XIX w.
Najciekawsze odkrycia przedstawiamy na wystawie
w formie reportażu fotograficznego, zapraszając na swego
rodzaju „przejażdżkę” autostradą tropem znalezisk archeologicznych. Przy najważniejszych proponujemy zatrzymać się
dłużej i prześledzić ich drogę od momentu odkrycia w ziemi,
poprzez prace zabezpieczające i konserwatorskie, aż po wyeksponowanie w gablocie. Finalnym etapem tej drogi są prezentowane rekonstrukcje komputerowe i fotograficzne osób,
biżuterii, broni, a także grobów, domów, studni i pieców
garncarskich z czasów ich użytkowania przed wiekami i tysiącleciami.
Tekst: Albert Zastawny

KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA (PODZIEMIA KOŚCIOŁA)

Wystawa poświęcona historii Rynku Krakowskiego oraz
historii kościoła św. Wojciecha. Wystawa czynna w okresie letnim
od 1 czerwca do 30 września, od poniedziałku do soboty
włącznie (z wyjątkiem świąt kościelnych).
Godziny otwarcia: 10.00 - 16.00.
Bilety w cenie 2 zł, ulgowy 1 zł.

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

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, wew. 50
A) Lekcje na wystawach:
„Historia Muzeum Archeologicznego w Krakowie i jego zbiory”
„Ziemie polskie w pradziejach”
„Pierwsi rolnicy i hodowcy na ziemiach polskich”
„Starożytny Egipt”
B) Zajęcia fakultatywne:
„Życie codzienne we wczesnośredniowiecznym Krakowie”
„Ewolucja człowieka”
„Sztuka epoki kamienia - malarstwo, plastyka, rzeźba”
„Pierwsze narzędzia człowieka”
„Tajemnice mumii”
C) Warsztaty:
„Warsztat pracy archeologa”
„Zajęcia ludności w pradziejach”
D) Wystawa objazdowa:
Początki Państwa Polskiego.
Życie codzienne w Małopolsce wczesnośredniowiecznej
E) Przedszkolaki w Muzeum Archeologicznym w Branicach”
Oddział Muzeum w Nowej Hucie
31-985 Kraków – Nowa Huta
Os. Branice, ul. Sasanek 2A
Tel. 12 640-80-61
e-mail: akolasa@ma.krakow.pl

Propozycje zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: ok. 2 godzin, opłata: 3 zł/osoba i 30 zł (opłata za przewodnika).
Zajęcia obejmują następujące tematy:
1.”I ty zostaniesz archeologiem”
2.”Jesteśmy ludźmi pierwotnymi”
3.”Wizyta w zamku księcia”
4.”Szkoła pod gołym niebem”
Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć plastycznych i organizowania zabaw w plenerze.
Ogrodzony teren jest położony na uboczu, z dala od głównych traktów komunikacyjnych. Za dodatkową
opłatą – ognisko i możliwość upieczenia kiełbasy.

Opracowanie tekstu: Anna Kostrzewa

