
 

 

 

KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE 

UL. M. ZYBLIKIEWICZA 1, KRAKÓW  

GPS N: 50° 3' 37"  E: 19° 56' 37" 

 

24 MAJA 2014 
10.0010.0010.0010.00––––18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne    

 

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 [ 16.00 [ 16.00 [ 16.00 [����    30 min] oprowadzanie30 min] oprowadzanie30 min] oprowadzanie30 min] oprowadzanie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

11.0011.0011.0011.00 [ [ [ [���� 1 go 1 go 1 go 1 godz.] dz.] dz.] dz.] Architektura z politykąArchitektura z politykąArchitektura z politykąArchitektura z polityką w tle w tle w tle w tle    –––– o o o oprowadzanie tematyczne z historyczkąprowadzanie tematyczne z historyczkąprowadzanie tematyczne z historyczkąprowadzanie tematyczne z historyczką    

sztuki Helensztuki Helensztuki Helensztuki Helenąąąą Postawk Postawk Postawk Postawkąąąą----LechLechLechLech    

INFORMACJE: Architektura kasyna jest wyrazem pewnego etosu i stylu życia 

charakterystycznego dla pewnej grupy społecznej – wojskowych i ich rodzin, rekrutujących się 

przede wszystkim z ziemiaństwa. Na przełomie XIX i XX w. projektanci licznie powstających na 

terenach Monarchii Austro-Węgierskiej kasyn czerpali z anglosaskich wzorów tak zwanej 

architektury klubowej. Rozkład pomieszczeń i ich funkcje, podkreślone poprzez 

charakterystyczne dekoracje, organizowały sposób, w jaki spędzano wolny czas, a także 

sygnalizowały status społeczny osób tam przebywających. Jednocześnie były to miejsca, gdzie w 

swobodnej atmosferze można było podyskutować o polityce; wiele ważnych decyzji zapadało 

właśnie w tej kameralnej i stonowanej scenerii. O architekturze gmachu kasyna opowie Helena 

Postawka-Lech, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ przygotowująca rozprawę 

poświęconą architekturze na granicach II RP. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

17.0017.0017.0017.00 [ [ [ [����    1,5 godz.] 1,5 godz.] 1,5 godz.] 1,5 godz.] MogiłMogiłMogiłMogiła Nieznanego a Nieznanego a Nieznanego a Nieznanego ŻŻŻŻoooołłłłnierzanierzanierzanierza    –––– projekcja niemego filmu (1927 r.) ze  projekcja niemego filmu (1927 r.) ze  projekcja niemego filmu (1927 r.) ze  projekcja niemego filmu (1927 r.) ze 

wspówspówspówspółłłłczesnczesnczesnczesnąąąą    śśśściecieciecieżżżżkkkkąąąą muzyczn muzyczn muzyczn muzycznąąąą nagran nagran nagran nagranąąąą przez Rafa przez Rafa przez Rafa przez Rafałłłła Rozmusaa Rozmusaa Rozmusaa Rozmusa    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

25 MAJA 2014 
10.0010.0010.0010.00––––18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne    

    

10.00, 12.10.00, 12.10.00, 12.10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,00, 13.00, 14.00, 15.00,00, 13.00, 14.00, 15.00,00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 [ 16.00 [ 16.00 [ 16.00 [����    30 min] oprowadzanie30 min] oprowadzanie30 min] oprowadzanie30 min] oprowadzanie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

11.0011.0011.0011.00 [ [ [ [���� 1 godz.]  1 godz.]  1 godz.]  1 godz.] Architektura z politykąArchitektura z politykąArchitektura z politykąArchitektura z polityką w tle w tle w tle w tle    –––– oprowadzanie tematyczne z historyczk oprowadzanie tematyczne z historyczk oprowadzanie tematyczne z historyczk oprowadzanie tematyczne z historyczkąąąą    

sztuki Helensztuki Helensztuki Helensztuki Helenąąąą Postawk Postawk Postawk Postawkąąąą----LechLechLechLech    



 

 

 

INFORMACJE: Architektura kasyna jest wyrazem pewnego etosu i stylu życia 

charakterystycznego dla pewnej grupy społecznej – wojskowych i ich rodzin, rekrutujących się 

przede wszystkim z ziemiaństwa. Na przełomie XIX i XX w. projektanci licznie powstających na 

terenach Monarchii Austro-Węgierskiej kasyn czerpali z anglosaskich wzorów tak zwanej 

architektury klubowej. Rozkład pomieszczeń i ich funkcje, podkreślone poprzez 

charakterystyczne dekoracje, organizowały sposób, w jaki spędzano wolny czas, a także 

sygnalizowały status społeczny osób tam przebywających. Jednocześnie były to miejsca, gdzie w 

swobodnej atmosferze można było podyskutować o polityce; wiele ważnych decyzji zapadało 

właśnie w tej kameralnej i stonowanej scenerii. O architekturze gmachu kasyna opowie Helena 

Postawka-Lech, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ przygotowująca rozprawę 

poświęconą architekturze na granicach II RP. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

17.0017.0017.0017.00 [ [ [ [���� 1 godz.] koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej 1 godz.] koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej 1 godz.] koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej 1 godz.] koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

    

    

 

 


