
 

 

 

PAŁAC LARISCHA W KRAKOWIE 

PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 6, KRAKÓW 

GPS N: 50° 3' 34"  E: 19° 56' 10" 

 

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

 

10.00, 13.00, 15.00 [10.00, 13.00, 15.00 [10.00, 13.00, 15.00 [10.00, 13.00, 15.00 [����    45 min] oprowadzanie45 min] oprowadzanie45 min] oprowadzanie45 min] oprowadzanie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

16.00 [16.00 [16.00 [16.00 [���� 1,5 godz 1,5 godz 1,5 godz 1,5 godz.] .] .] .] Magistrat i okoliceMagistrat i okoliceMagistrat i okoliceMagistrat i okolice    –––– opowieść opowieść opowieść opowieść Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w  Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w  Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w  Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w 

kawiarni „De Revolutionibus. Books&Café”kawiarni „De Revolutionibus. Books&Café”kawiarni „De Revolutionibus. Books&Café”kawiarni „De Revolutionibus. Books&Café”    

INFORMACJA: Po sukcesie ubiegłorocznych spacerów z krakowskim dziennikarzem Krzysztofem 

Jakubowskim i w tym roku postanowiliśmy zaprosić go do udziału w Małopolskich Dniach 

Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem spacer odbędziemy wyłącznie wirtualnie. Zobaczymy 

liczne fotografie archiwalne, dzięki którym poznamy dzieje krakowskiego Magistratu, którego 

kilka wydziałów przez jakiś czas mieściło się w pałacu Larischa, posłuchamy anegdot o 

postaciach związanych zarówno ze wspomnianymi budynkami, jak i miejscami, które z nimi 

sąsiadują. Na pewno pośród opowieści pojawią się te dotyczące postaci prezydenta Juliusza Lea. 

MIEJSCE: kawiarnia „De Revolutionibus. Books&Café”, ul. Bracka 14 

 

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

    

10.00, 13.00, 15.0010.00, 13.00, 15.0010.00, 13.00, 15.0010.00, 13.00, 15.00 [ [ [ [����    45 min] oprowadzanie45 min] oprowadzanie45 min] oprowadzanie45 min] oprowadzanie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

16.0016.0016.0016.00 [ [ [ [���� 1,5 godz.]  1,5 godz.]  1,5 godz.]  1,5 godz.] Strzelnica im. Gen. Zygmunta ZielińStrzelnica im. Gen. Zygmunta ZielińStrzelnica im. Gen. Zygmunta ZielińStrzelnica im. Gen. Zygmunta Zielińskiego na Woli Justowskiejskiego na Woli Justowskiejskiego na Woli Justowskiejskiego na Woli Justowskiej    ––––    
szansa nszansa nszansa nszansa na drugie a drugie a drugie a drugie żżżżycie ycie ycie ycie –––– opowie opowie opowie opowieśćśćśćść Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w kawiarni „De  Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w kawiarni „De  Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w kawiarni „De  Krzysztofa Jakubowskiego przy kawie w kawiarni „De 

Revolutionibus. Books&Café”Revolutionibus. Books&Café”Revolutionibus. Books&Café”Revolutionibus. Books&Café”    

INFORMACJE: Drugie spotkanie z Krzysztofem Jakubowskim poświęcimy historii zabytkowego, 

drewnianego budynku strzelnicy na Woli Justowskiej. Od lat już przecież niszczeje, choć raz po 

raz pojawiają się głosy, że należy przeprowadzić jego gruntowną konserwację. W tym roku ten 

cenny zabytek chcieliśmy uczynić jednym z obiektów Dni Dziedzictwa, ale niestety z powodu  

złego stanu technicznego, musieliśmy zrezygnować z tej idei. Jednak jego dzieje zasługują na to, 

aby je Państwu przybliżyć. Warto też zadać sobie pytanie, co czeka tę piękną budowlę w 

najbliższej przyszłości. Zachęcamy do dyskusji! 

MIEJSCE: kawiarnia „De Revolutionibus. Books&Café”, ul. Bracka 14 


