Noc Muzeów
13.05.2022 r.
PROGRAM

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Senacka 3, tel. 12 422 75 60 wew. 50
19.00 - 01.00 (ostatnie wejście o 00.30)

Wstęp 1 zł
Wykłady z możliwością tłumaczenia na język ukraiński (sala 17 - konferencyjna):
19.00 mgr Radosław Liwoch „Ukraina, Rosja, Ruś”
20.00 mgr Anna Tyniec "Odzyskany majestat? Światowid ze Zbrucza w przeddzień konserwacji"
21.00 Dr hab. Jacek Górski „Skarby Scytów – pochówek książęcy z Ryżanówki”
22.00 dr Elżbieta Trela-Kieferling „Cywilizacje dawnej Ukrainy: kultura trypolska”
Wystawa okolicznościowa ze zbiorów z terenu Ukrainy:
Najpiękniejsze naczynia Europy - ceramika trypolska
Księżniczka z Ryżanówki
Skarby z epoki brązu

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21, tel. 12 421 89 63
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Prezentacja późnogotyckiego obrazu Wita Stwosza „Św. Augustyn” z przełomu XV/XVI w.,
stanowiącego fragment nadstawy ołtarzowej z klasztoru w Füssen
Zwiedzanie ekspozycji stałej – wystawy: „Średniowieczna sztuka sakralna” (malarstwo, rzeźba
i rzemiosło sakralne między XIII a XVIII w. z terenów Archidiecezji Krakowskiej), „Tempus argenti”
(prezentacja malarstwa sakralnego XVI – XIX w. ze zbiorów Muzeum), „Pasterz” (przedstawienie
sylwetki księdza i biskupa Karola Wojtyły oraz jego rzeczy osobistych)
Zwiedzanie wystawy czasowej: „Veni Pater Pauperum. Duchowe i materialne dziedzictwo Zakonu
Ducha Świętego de Saxia w Polsce”

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Gmach Główny
pl. J. Matejki 13, I p., tel. 516 149 469
13.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Muzeum włącza się w 9. edycję projektu „Przestrzeń dla sztuki”, jako partner Nowohuckiego Centrum
Kultury wystawą pt.: „Jacek Waltoś Wspólna niepamięć malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek”
(s. 119) I Galeria Malarstwa ASP (poziom -1)
19.19 - w Auli ASP projekcja spektaklu pt. „Fedra”, w reżyserii Laco Adamika, 1985 r., z udziałem
Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, będącego adaptacją wybitnego utworu – klasycystycznej tragedii
“Fedra” napisanej przez Jeana Racine'a w 1677 roku. Prezentację nagrania poprzedzi debata z udziałem
m.in. Artysty prof. Jacka Waltosia, Joanny Gościej-Lewińskiej – kuratora wystawy, dr Anny Król i prof.
Adama Brinckena. Rozmowa o wystawie i twórczości prof. Jacka Waltosia połączona będzie z promocją
albumu

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12, tel. 12 410 07 70
19.00 - 24.00

Wstęp 1zł
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 - zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem. Obowiązują
zapisy, tel. 12 41 00 796 lub rezerwacja@muzeum-ak.pl
Dziedziniec:
• pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego Jednostki Wojskowej „Nil" oraz 5 Batalionu
Dowodzenia
• pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego Małopolskiej Filmowej Grupy Rekonstrukcyjnej
- m.in. stanowisko strzeleckie z replikami broni z czasów II wojny światowej
Aula Muzeum:
• pokazy prowadzone przez żołnierzy Jednostki Wojsk Specjalnych Nil oraz 5 Batalionu
Dowodzenia
• prelekcje Straży Miejskiej w Krakowie - jak zareagować w sytuacji zagrożenia w przestrzeniach
publicznych, ponadto możliwość testowania symulatora działania karabinu przeciwpancernego
UR 35 oraz skoku ze spadochronem w technologii VR
Przed budynkiem Muzeum aż do wyczerpania zapasów, degustacja tradycyjnej wojskowej grochówki
– we współpracy z 35 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym i 5 Batalionem Dowodzenia
Szczegółowe informacje: www.muzeum-ak.pl

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Ratusz, plac Wolnica 1, tel. 12 430 55 75
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Warsztaty wycinankowe, prezentacje i prelekcje
19.30 - 20.00 Ukraińska koszula ludowa – od rzeczy „rustykalnej” do symbolu tożsamości
narodowej
20.30 - 21.00 Ukraińskie tradycyjne nakrycia głowy kobiet: obrzędowość, funkcja, zdobnictwo.
22.00 - 22.30 Ukraińska koszula ludowa – od rzeczy „rustykalnej” do symbolu tożsamości
narodowej, kilkadziesiąt nowych obiektów włączonych w wystawę, archiwalne fotografie.
Zwiedzanie wystawy stałej połączone z prezentacją wybranych obiektów pochodzących z terenów
Ukrainy znajdujących się w kolekcji Muzeum. Osobom posługującym się językiem ukraińskim
zapewniona pomoc w tłumaczeniu
„Esterka”, ul. Krakowska 46:
W Domu Esterki trwają przygotowania do wystawy „POWERBANK/ siła kobiet” (otwarcie 26 maja).
Będzie to opowieść wywiedziona z historii kobiet (znanych i anonimowych), na rozmaite sposoby
tworzących Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Ich losy splatają się w intrygującą sieć, ujawniają
niespodziewane powiązania. Wystawa powstaje w miejscu, w którym przed pandemią funkcjonował
lokalny oddział dużego banku. Podczas Nocy Muzeów będzie można zajrzeć do tej przestrzeni i włączyć
się w jej przemianę, angażując ręce i głowę na dwa sposoby: poprzez rozplątywanie, wiązanie i splatanie
nici, które zostaną wykorzystane w aranżacji wystawy oraz odpowiedź na pytanie „Skąd czerpiesz
siłę?”. Pozyskane w trakcie Nocy wypowiedzi zasilą POWERBANK, stale otwarty na energię
zwiedzających. Osobom posługującym się językiem ukraińskim zapewniona pomoc w tłumaczeniu.
Szczegółowe informacje: www.etnomuzeum.eu

Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Floriańska 25, tel. 12 421 92 79
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Moc Muzeów – Moc światła
200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, twórcy lampy naftowej, ekspozycja pamiątek
związanych z I. Łukasiewiczem

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie
ul. Senacka 3, tel. 12 422 19 10
17.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Wystawa stała:
„Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”
19.00, 22.00 Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej
Wystawa czasowa:
„Góry Sowie – geologia z historią w tle”
Wydarzenia specjalne:
• wystawa Geologiczna Moc Ukrainy
• warsztaty dla dzieci: Jak zbudowany jest mikroskop?

Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
al. Mickiewicza 30, tel. 12 617-23-65, 887 770 660
Gmach Główny AGH
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Wystawy stałe:
„Zjawiska krasowe” (A-0, wysoki parter)
„Paleontologia” (II piętro, główny hall)
Wystawy czasowe:
„Mirów 2015 - od oksfordu środkowego do 5.12.2015” (I piętro, główny hall)
„Skarby ze żwirów rzecznych, Okazy Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH” (I piętro, główny hall)
Naturalnie wypreparowane skamieniałości z oolitu balińskiego, Okazy Muzeum Geologicznego
WGGiOŚ AGH (I piętro, główny hall)
Geologiczne ciekawostki z Ukrainy w zbiorach Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH (I piętro,
główny hall)
Wybrane minerały ze świata z kolekcji Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH (I piętro, główny hall)

Muzeum Fotografii w Krakowie
Na część wydarzeń (warsztaty i oprowadzania) obowiązują limity

MuFo Rakowicka, ul. Rakowicka 22A
18.00 - 24.00
Wstęp 5 zł
18.00 Inauguracja Nocy Muzeów w Muzeum Fotografii w Krakowie
Wystawa główna: „Co robi zdjęcie?”
Wystawa czasowa: „ Tu zaszła zmiana”
Czytelnia MuFo prezentuje: publikacje o historii fotografii
19.30 Wielka przygoda fotograficzna duszka MuFka – wycieczka po wystawie głównej „Co robi
zdjęcie?” dla rodzin z dziećmi. Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność
zgłoszeń). Zapisy przez system rezerwacji on-line: bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu
+48 602 638 560 i adresem e-mail: bilety[at]fotolibro.store
20.00 Oprowadzanie po wystawie z przewodnikiem tłumaczone na PJM. Liczba miejsc w grupie
ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przez system rezerwacji on-line:
bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638 560 i adresem e-mail:
bilety[at]fotolibro.store
20.30 Wszystkie pułapki tworzenia wystawy - oprowadzanie po wystawie głównej
„Co robi zdjęcie?” z kuratorem dr Dominikiem Kuryłkiem. Oprowadzanie tłumaczone na PJM. Liczba
miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przez system rezerwacji
on-line: bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638 560 i adresem e-mail:
bilety[at]fotolibro.store

21.30 Nocne sekrety MuFo Rakowicka - oprowadzanie po zakamarkach, gabinetach
i schowkach MuFo Rakowicka prowadzone przez Dyrektora Marka Świcę oraz Z-cę Dyrektora
Adriannę Gębalę-Pietras. Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)
Zapisy przez system rezerwacji on-line: bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638
560 i adresem e-mail: bilety[at]fotolibro.store
22.00 Oprowadzanie po wystawie głównej „Co robi zdjęcie?” w języku ukraińskim. Liczba miejsc w
grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przez system rezerwacji on-line:
bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638 560 i adresem e-mail:
bilety[at]fotolibro.store
22.00 O jakiej zmianie mowa? - oprowadzanie z kuratorką Moniką Kozień. Liczba miejsc w grupie
ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przez system rezerwacji on-line:
bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638 560 i adresem e-mail:
bilety[at]fotolibro.store
22.30 Od kamery obscura do aparatów cyfrowych – oprowadzanie studyjne po wystawie głównej „Co
robi zdjęcie?”. Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy
przez system rezerwacji on-line: bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638 560 i
adresem e-mail: bilety[at]fotolibro.store

MuFo Józefitów, ul. Józefitów 16
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
19.00 Muzealny Minecraft – budujemy muzeum! – warsztaty dla dzieci w wieku 6-9 lat. Liczba miejsc:
15 (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Informacje i zapisy: rezerwacja@mufo.krakow.pl
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Łyk espresso i zwiedzamy! Intensywne
i espressowe oprowadzanie po bogatym wnętrzu MuFo Józefitów. Oprowadzania przygotowane
wspólnie z kawiarnią „Słodko i czule” ul. J. Lea 5, gdzie przed oprowadzaniem należy się udać po
przysłowiowy łyk pysznej kawy w preferencyjnej cenie

MuFo Strzelnica, ul. Królowej Jadwigi 220
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Wystawa stała: „Portret”
Ogród Rzeźb MuFo
20.00 Inauguracja instalacji artystycznej Piotra Lutyńskiego „Osiedle domków dla ptaków”
Ogród MuFo Strzelnica
19.00 - 24.00 Możliwość rozegrania partii gry w bule na specjalnie do tego celu przygotowanym
bulodromie
Klub MuFo – zaprasza do klubu, który jest rodzajem otwartej czytelni/pracowni a w czasie Nocy
Muzeów będzie można się tam spotkać i porozmawiać z artystą Mikołajem Długoszem
o przygotowywanej przez niego najnowszej publikacji - wizualnej opowieści, wykorzystującej wybrane
przez niego archiwalne zdjęcia

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. 12 421 12 42
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł (kasa czynna do 23.15)
19.00 - 24.00 Zwiedzanie wystawy: „Tramwaje na Wawrzyńca”
19.00 - 20.00 Nocna Strefa Kreatywności - 15 dzieci - warsztaty z edukatorem
19.00 - 20.30 Gra Miejska - Śladem Polskich Wynalazków
20.00 - 22.00 Spacer Krakowski Szlak Techniki nocą - Pani Agnieszka Kuźma
21.00 - 23.00 Pokazy laserowe (mapping) w ramach projektu W LEMbiryncie przyszłości

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
al. Pokoju 68, tel. 12 428 66 00

18.00 - 22.00
Wstęp 1 zł (kasa czynna do 21.30)
18.00 - 22.00 Zwiedzanie wystawy
18.15, 20.15 Implozja beczki i eksplozja ciekłego azotu
19.00 Konkurs, bieg na 30 m z największą prędkością średnią

Muzeum Krakowa
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
18.00 - 24.00
Sala audytoryjna Kupferhaus – I piętro
18.00 Przedstawienie dla najmłodszych - Mickiewicz z Twardowskim w duecie (wieczór z bajkami
Adama Mickiewicza)
Realizacja: Teatr Otwarty TO
22.00 Mozart wieczorową porą - występ chóru V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
pod dyrekcją Ewy Kieres
19.00 - 24.00 Zwiedzanie wystawy stałej: „Kraków od początku, bez końca” oraz czasowej „Wisła rekreacja”. Ostatnie wejście o godz. 23.00
19.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Kraków od początku, bez końca” (limit: 25 osób
w grupie)
20.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej: „Wisła re-kreacja” (limit: 25 osób w grupie)
21.00 Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie stałej: „Kraków od początku, bez końca” (limit:
25 osób w grupie). Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją: https://bilety.mhk.pl/
22.00 Nocne oprowadzanie po zakątkach Pałacu Krzysztofory - obowiązuje rezerwacja dokonana
w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl (limit: 25 osób w grupie)
Wieża Ratuszowa
Rynek Główny 31
19.00 - 24.00 Oprowadzanie z przewodnikiem (co 30 minut), ostatnie wejście o godz. 23.30.
Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją: https://bilety.mhk.pl/
Muzeum Podgórza
ul. Limanowskiego 51
19.00 - 24.00 Zwiedzanie wystawy stałej: „Miasto pod Kopcem Kraka”. Ostatnie wejście o godz. 23.30
20.00, 22.00 Niestworzone Podgórze czyli o mitach miasta na prawym brzegu Wisły - oprowadzania
po wystawie stałej. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją: https://bilety.mhk.pl/ Limit: 20 osób
Trasa Obronności: Celestat – Barbakan – Mury Obronne
Wszystkim wydarzeniom podczas trwania Nocy Muzeów na Trasie Obronności będą towarzyszyć
członkowie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie
Celestat
ul. Lubicz 16
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej: „Krakowskie Bractwo Kurkowe i obronność miejska”
(ostatnie wejście o godz. 23.30)
19.00 - 23.30 Prezentacja współpracy Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie ze
Stowarzyszeniem Strzeleckim z Ukrainy Galicyjska Sicz – mini wystawka z komentarzem braci
kurkowych
Spotkania z braćmi kurkowymi – prezentacja pamiątek brackich oraz sali z prezentacją Święty Jan
Paweł II – Honorowy Brat Kurkowy
Dodatkową atrakcją będzie przymierzanie i fotografowanie strojów z epoki
20.00 - 20.30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej
21.00 Spotkanie z Królem Kurkowym Adamem Rajpoldem i Marszałkami Dariuszem Kaczmarkiem i
Rafałem Kowalem

22.00 Święty przyjaciel bractwa kurkowego - prezentacja darów papieskich i pamiątek ze spotkań braci
kurkowych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
19.00 - 21.00 Zwiedzanie Sali Królewskiej z portretami i darami abdykacyjnymi żyjących królów
kurkowych w obecnej siedzibie Bractwa Kurkowego przy. ul. Topolowa 3. Dodatkową atrakcją będzie
kontynuacja prezentacji pamiątek brackich

Mury Obronne
ul. Pijarska
19.00 - 24.00 Zwiedzanie Murów Obronnych z prezentacją – Marcin Oracewicz bohater walk z
wojskami rosyjskimi podczas Konfederacji Barskiej (ostatnie wejście o godz. 23.30)
Barbakan
ul. Basztowa
19.00 - 24.00
Zwiedzanie Barbakanu (ostatnie wejście o godz. 23.30)
Program w wykonaniu Stowarzyszenia Podolski Regiment Odprzodowy i Małopolska Chorągiew
Husarska (Rekonstruktorzy XVI-XVII wiek)
19.00 Wyjście rekonstruktorów przed Barbakan i zaproszenie do zwiedzania. Przywitanie gości,
przedstawienie Stowarzyszenia PRO i jego struktury oraz prezentacja formacji
19.00 Pokaz strojów z zaakcentowaniem roli husarii i pancernych. Broń biała tego okresu
20.00 Pokaz strojów i replik uzbrojenia XVI/XVII w. – szczególnie „lud ognisty”, piechota, autorament
cudzoziemski w armii Rzeczpospolitej
21.00 Prezentacja strojów ze szczególnym uwzględnieniem strojów kobiecych. Nauka śpiewania pieśni
rycerskiej, tańce plebejskie
22.00 Prezentacja Stowarzyszenia PRO, repliki uzbrojenia XVI/XVII w. – stroje rycerskie, szlacheckie,
mieszczańskie. Kresy, pieśni i tance kozackie
23.00 Pokaz poloneza przez rekonstruktorów. Nauka poloneza i taniec z udziale licznej publiczności
zgromadzonej w Barbakanie
Występom towarzyszą prezentacje filmów przedstawiających rekonstrukcje historyczne w wykonaniu
Regimentu
Kamienica Hipolitów
pl. Mariacki 3
Temat przewodni: EFEKT WOOW
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej „Mieszczański dom” (ostatnie wejście o godz. 23.30)
Tegoroczny temat będzie rozumiany jako potencjał tego, co widzimy, czym zachwyca się oko. EFEKT
WOOW to czar ubioru. W osiągnieciu owego efektu pomoże nam blogerka modowa i rekonstruktorka
historycznych ubiorów Karolina Żebrowska.
19.30 Karolina Żebrowska zaprezentuje jak wyglądało ubieranie się kobiety w strój z XIX wieku
21.00, 22.00, 23.00 W kolejnych odsłonach, blogerka w różnych stylizacjach (uszytych przez siebie
oraz w ubiorach z własnej kolekcji) będzie spotykała się z publicznością o określonych godzinach.
Będzie to okazja do aktywizacji publiczności, możliwości rozmowy na temat popularnych obecnie
rekonstrukcji kostiumologicznych
20.30 Oprowadzanie po domu mieszczańskim – wskazanie obiektów, które powstały na obecnych
terenach Ukrainy, m.in. zdobiący salon, dużych rozmiarów kilim z motywami kwiatowymi, przedmioty
codziennego użytku
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej: „Żydowskie tradycje” oraz czasowej: „Galeria malarstwa” (ostatnie wejście
23.30
• Filmowa prezentacja zwoju Tory, zakładania tałesu i tefilin do modlitwy - północna sala kobiet

•

Kazimierz jakiego nie znacie. Prezentacja panoram Krakowa i Kazimierza z lat 1536-1885
oraz fotografii z lat 1889-1939 ze zbiorów Muzeum Krakowa - sala główna
22.00 Oprowadzenie w języku ukraińskim po Starej Synagodze

Podziemia Rynku
Rynek Główny 1
19.00 - 24.00
Zwiedzanie trasy turystycznej Śladem europejskiej tożsamości Krakowa (ostatnie wejście 22.45).
Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją: www.bilety.mhk.pl
19.30, 20.30, 21.30 Oprowadzanie z przewodnikiem po trasie turystycznej. Pierwszeństwo dla osób
z rezerwacją: https://bilety.mhk.pl/ Limit: 30 osób w grupie
Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa
Dom pod Krzyżem
ul. Szpitalna 21
19.00 - 24.00
Prezentacja unikatowych obiektów (stroje i akcesoria orszaku Lajkonika, szopki krakowskie, rękodzieło
koronkarskie) z kolekcji niematerialnego dziedzictwa Krakowa (ostatnie wejście 23.30)
19.00 - 20.30 Warsztaty koronki klockowej (prowadzenie: Stowarzyszenie Koronczarek Ziemi
Krakowskiej, zapisy). Limit: 12 osób w grupie
19.30 - 20.00 Z życia i literatury dawnych żaków krakowskich (oprowadzanie: dr Karina Janik). Limit:
20 osób w grupie
20.00 - 20.30 Wykonanie piętnastowiecznej pieśni żaków krakowskich Breve regnum (wykonanie
w Domu pod Krzyżem przez grupę muzyczną pod opieką Jacka Ostaszewskiego)
21.00 - 22.30 Warsztaty koronki klockowej (prowadzenie: Stowarzyszenie Koronczarek Ziemi
Krakowskiej, zapisy Obowiązuje rezerwacja dokonana w Centrum Obsługi Zwiedzających:
info@muzeumkrakowa.pl Limit: 12 osób w grupie.
21.30 - 22.00 Dom pod Krzyżem – dawny szpital scholarów: historia budynku i obecne przeznaczenie
(oprowadzanie dr Karina Janik, dr Andrzej Iwo Szoka). Limit: 20 osób w grupie. Obowiązuje rezerwacja
dokonana w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl

Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej „Kraków Czas okupacji 1939-1945” oraz czasowej: „Rozstaniaposzukiwania. Wojenne losy krakowian” (ostatnie wejście o godz. 23.00). Pierwszeństwo dla osób
z rezerwacją: www.bilety.mhk.pl
19.00 - 21.00 Dyżur kuratorski na wystawie: „Rozstania-poszukiwania. Wojenne losy krakowian”.
Bartosz Heksel będzie opowiadał o ciekawych historiach związanych z wystawą i jej powstawaniem
19.30, 20.30 Oprowadzanie po wystawie stałej: „Kraków – czas okupacji 1939-1945” w języku polskim.
Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją: www.bilety.mhk.pl Limit: 24 osoby w grupie
20.00, 21.00 Oprowadzanie po wystawie stałej „Kraków – czas okupacji 1939-1945” w języku
angielskim – Guided tour in English. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją: www.bilety.mhk.pl Limit:
24 osoby w grupie
Ulica Pomorska
ul. Pomorska 2
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej: „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956 i cel podręcznego aresztu
Gestapo”. Ostatnie wejście o godz. 23.30
23.00 Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej i cel podręcznego aresztu Gestapo. Pierwszeństwo
dla osób z rezerwacją: www.bilety.mhk.pl Limit: 20 osób w grupie

21.00 - 22.00 „Liga Obrony Kraju wczoraj i dziś” - prezentacja Mariana Ożoga – Wiceprezesa
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie
Apteka pod Orłem
pl. Bohaterów Getta 18
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej: „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim” (ostatnie wejście
o godz. 23.30)
19.00 Oprowadzanie tematyczne: „Życie codzienne w krakowskim getcie” (Katarzyna Kocik).
Obowiązuje rezerwacja dokonana w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl Limit:
20 osób w grupie
20.00 Oprowadzanie po wystawie stałej w języku angielskim – Guided tour in English. Pierwszeństwo
dla osób z rezerwacją: https://bilety.mhk.pl/ Limit: 20 osób w grupie
21.00 Wieczorny spacer: „Za murami krakowskiego getta” (Katarzyna Kocik)
Zbiórka przed Apteką pod Orłem
Podziemna Nowa Huta
os. Szkolne 37
19.00 - 24.00
Zwiedzanie wystawy stałej: „Podziemna Nowa Huta - Stan zagrożenia” (ostatnie wejście o godz. 23.00)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Oprowadzania grupowe z przewodnikiem. Limit 20 osób. Pierwszeństwo dla
osób z rezerwacją: https://bilety.mhk.pl/
19.00 - 21.30 Nocny przejazd autokarem po Nowej Hucie trasą: Kombinat - klasztor oo. Cystersów
w Mogile - Plac Centralny - Teatr Ludowy - Arka Pana. Start z parkingu Zespołu Szkół Mechanicznych
nr 3, os. Szkolne 37. Limit: 30 osób. Obowiązuje rezerwacja dokonana w Centrum Obsługi
Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl Prowadzenie: Piotr Kapusta
19.30 i 21.30 Oprowadzania w języku ukraińskim po Nowej Hucie, start z parkingu Zespołu Szkół
Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37
22.00 Nocny spacer „Neony w Nowej Hucie", start z parkingu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3,
os. Szkolne 37. Prowadzenie: Maciej Miezian
Rydlówka
ul. Tetmajera 20
19.00 - 24.00
Zwiedzanie Rydlówki (ostatnie wejście na wystawę o godz. 23.30)
19.00, 21.00 Zwiedzanie Rydlówki z przewodnikiem. Wspólnie odkryjemy historię domu i jego
mieszkańców. Poznamy szczegóły najsłynniejszego polskiego wesela oraz kulisy powstania dramatu,
który do dziś pozostaje boleśnie aktualny
20.00 Oprowadzanie po Rydlówce z tłumaczeniem na język ukraiński. Pierwszeństwo dla osób
z rezerwacją: www.bilety.mhk.pl. Limit: 24 osoby w grupie
22.00 - 23.30 Koncert tylko dla dorosłych – Ciemna strona pieśni ludowych – czego nie śpiewa się przy
dzieciach? Koncert uzupełni opowieść Bartosza Gałązki. Wydarzenie wyłącznie dla dorosłych.
W trakcie koncertu możliwe jest zwiedzanie obiektu (bez przewodnika i bez wejścia do Świetlicy).
Obowiązuje rezerwacja dokonana w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl Limit
uczestników: 40 osób
Thesaurus Cracoviensis
ul. Księcia Józefa 337 (wejście od ul. Oszustowskiego)
19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Zwiedzanie grupowe magazynów z przewodnikiem. Obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja miejsc: www.bilety.mhk.pl Limit: 20 osób w grupie
20.15 Prezentacja pracy konserwatorskiej przy użyciu profesjonalnego stołu dublażowego
Obowiązuje rezerwacja dokonana w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl Limit:
20 osób w grupie

Muzeum KL Plaszow
ul. Jerozolimska 3, tel. 12 307 02 53
17.30 - 20.00
„Pieśń za drutami”. Poezja w KL Plaszow
Wstęp bezpłatny
Utwory literackie pisane przez więźniów KL Plaszow są głównym tematem spaceru przygotowanego
na tegoroczną Noc Muzeów. Udział w spacerze zalecany jest dla osób powyżej 14. roku życia.
Obowiązują zapisy dokonywane poprzez wcześniejszą rezerwację na adres: edukacja@plaszow.org
godz. 17.30
Miejsce spotkania: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3. Limit uczestników: 25 osób

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
al. Jana Pawła II 39, tel. 12 642 87 00
18.00 - 24.00
Wstęp 1 zł,
Spotkania i prelekcje: „Najszybsze samoloty bojowe świata”- wydanie specjalne Spotkanie
przy samolocie
Prząśniczka i inne konstrukcje amatorskie – prelekcja i oprowadzanie po czasowej wystawie
Wystawy czasowe:
„Prząśniczka i inne konstrukcje amatorskie” – prezentacja nowego eksponatu
Lwów na przedwojennej fotografii lotniczej
„Saperzy” – opowieść o saperach, którzy zginęli podczas rozminowania lotniska rakowickiego
w 1946 r. i są pochowani w Krakowie wraz ze wspomnieniem o saperach z 6 BDSZ z Gliwic,
którzy zginęli kilka lat temu w podobnych okolicznościach
Pokazy:
• Grupy rekonstrukcyjne
•
Prezentacja broni palnej i sprzętu saperskiego
• Kino Wysokich Lotów
• Możliwość zwiedzenia kilku eksponatów – w tym AN-2 zwanego Wiedeńczykiem, który specjalnie
przyleci na tą okazję
• Pokaz balonów na ogrzane powietrze
• Balonowe światełka pokoju
Zwieńczeniem Nocy Muzeów będzie pokaz iluminacji z użyciem świecących balonów w żółtoniebieskich barwach z przesłaniem pokoju i wsparcia dla przyjaciół z Ukrainy. Wydarzenie będzie miało
wymiar symboliczny – balony wzniosą się nad historycznym lotniskiem Rakowice Czyżyny,
które nie jeden raz było świadkiem historycznych zawirowań.
Szczegółowe informacje:
www.muzeumlotnictwa.pl oraz www.facebook.com/MuzeumLotnictwa

Muzeum Narodowe w Krakowie
Gmach Główny, al. 3 Maja 1, tel. 12 433 55 00
Rabat 10% na wszystkie publikacje i gadżety w sklepach stacjonarnych oraz księgarni internetowej
Wstęp 1 zł w każdym Oddziale Muzeum
GMACH GŁÓWNY
al. 3 Maja 1
9.00 - 24.00
„Galeria Rzemiosła Artystycznego”, I piętro
„XX i XXI. Galeria Sztuki Polskiej”, II piętro
20.15 i 21.45 Oprowadzanie w języku ukraińskim – prowadzenie Kateryna Marchenko
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 „Rytm sztuki” – etiudy taneczne w przestrzeni galerii w wykonaniu
Teatru Tańca Terpsychora
Bezpłatna aplikacja do zwiedzania galerii do pobrania na smartfony

Wystawa czasowa: „Jacek Malczewski romantyczny”, I piętro
20.00 „Chimera pokazuje pazury. Drapieżne i niespokojne, czasem leniwe i łagodne”
Tematem oprowadzania będą postaci kobiece (niekoniecznie ludzkie) w twórczości Jacka
Malczewskiego. W trakcie spotkania odbędzie się mały quiz na spostrzegawczość. Dla najwytrwalszych
obserwatorów przewidujemy upominki. Prowadzanie Magdalena Schuster
22.00 „Muzy i fauny”. Obrazy Jacka Malczewskiego zamieszkiwały postaci związane nie tylko z
antyczną mitologią; spróbujemy wyruszyć ich tropem. W trakcie spotkania odbędzie się mały quiz na
spostrzegawczość. Dla najwytrwalszych obserwatorów przewidujemy upominki. Prowadzenie
Magdalena Schuster
Zachęcamy do zwiedzania wystawy w towarzystwie karty Malczewski. Znajdź mnie wszystkich. Dzięki
niej można poznać bliżej plejadę niezwykłych postaci zaludniających obrazy i wyobraźnię Artysty,
odnaleźć je wszystkie na wystawie, a także… zabrać ze sobą do domu!
Kartę można nabyć w kasie muzealnej w cenie 2 zł
GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH
Rynek Główny 3
19.00 - 24.00
Galeria XIX-wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby – dzieła m.in. Henryka Siemiradzkiego, Piotra
Michałowskiego, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Artura Grottgera, Józefa Chełmońskiego, Leona
Wyczółkowskiego
20.00 Spotkanie z konserwatorem – Odzyskane dzieło - o konserwacji obrazu Maksymiliana
Gierymskiego „Zima w małym miasteczku”. Prowadzenie Marzena Sieklucka
Wystawa czasowa: „Lelewel. Rytownik polski”, Sala Malarnia
21.00 Oprowadzanie kuratorskie – Janina Wilkosz
19.00 - 24.00 Projekcja filmu Konserwacja obrazu Maksymiliana Gierymskiego „Zima w małym
miasteczku”, Westybul
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
ul. Kanonicza 17
19.00 - 24.00
Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”, parter
20.30 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem – Joanna Świtała
Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”, I piętro
22.00 Zwiedzanie z przewodnikiem – Joanna Świtała
Kolekcja studyjna rzeźby architektonicznej „Kraków na wyciągnięcie ręki”
20.00 Moc Pieśni – warsztaty śpiewu. Krakowska grupa wokalna Swada poprowadzi warsztat, podczas
którego głosy uczestników połączą się w tradycyjnych współbrzmieniach, a pieśni marzeń o stałości
będą się przeplatać z nieuchronną cyklicznością i zmianami. Wcześniejsze doświadczenie wokalne nie
jest wymagane. Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja: tel. 12 433 57 44 lub e-mail rezerwacja@mnk.pl
MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO
ul. Piłsudskiego 10–12
19.00 - 24.00
Ekspozycja ponad 2500 najcenniejszych monet, medali i banknotów z kolekcji Gabinetu
Numizmatycznego oraz bezcennych starodruków i map z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego
Wystawa czasowa: „Wisła – królowa polskich rzek”, I piętro
Wystawa czasowa: „Medal. Prywatnie”, I piętro
20.00 Oprowadzanie po wystawie – Agnieszka Smołucha-Sładkowska
19.15, 20.30 Spektakl taneczny „Emma”, w wykonaniu Teatru Tańca Terpsychora, ogród
(w razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do Sali Samurajów w Gmachu Głównym)

PAWILON JÓZEFA CZAPSKIEGO
ul. Piłsudskiego 12
19.00 - 24.00
Stała ekspozycja wchodząca w skład kompleksu Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego poświęcona
wnukowi Emeryka Hutten-Czapskiego, wybitnemu polskiemu intelektualiście, pisarzowi, malarzowi i
krytykowi
21.30 Projekcja (na fasadzie Pawilonu) filmu „Emma”, reż. Autumn de Wilde

KAMIENICA SZOŁAYSKICH IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO
pl. Szczepański 9
19.00 - 24.00
18.00 Panel dyskusyjny Przemiany. Rozmowy o designie i architekturze. Jak transformacja '89 wpłynęła
na zmiany w myśleniu o projektowaniu? Czy lata 90. to w designie i architekturze jedynie zwrot ku
zachodnim modom? Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja: tel. 12 433 57 44 lub e-mail
rezerwacja@mnk.pl
Wystawa: „Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku”, I piętro
20.00 Wykład: „Na prywatkę i na bal”. Moda wieczorowa w XX wieku. Noc Muzeów jest dla nas
szczególnym świętem, więc obdarujemy upominkiem każdego, kto je uczci, przychodząc na wykład
ubrany w stylu jednej z dekad ubiegłego wieku. Mile widziane ubiory vintage. Prowadzenie Joanna
Kowalska, I piętro
Wystawa: „Przekroje. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku”, II piętro
DOM JANA MATEJKI
ul. Floriańska 4
19.00 - 24.00
Muzeum biograficzne artysty
22.00 Zwiedzanie z przewodnikiem – Anna Sokulska
Wystawa czasowa: „Bez retuszu. Jan Matejko”, III piętro
DOM JÓZEFA MEHOFFERA
ul. Krupnicza 26
19.00 - 24.00
Muzeum biograficzne artysty
20.00 Z wizytą u Artysty, oprowadzanie kuratorskie – Beata Studziżba-Kubalska
22.30 Zwiedzanie z przewodnikiem – Agnieszka Kuźma
MUZEUM STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO - EUROPEUM
pl. Sikorskiego 6,
19.00 - 24.00
Twórczość Wyspiańskiego, niezwykle wszechstronna, obejmuje różne dziedziny sztuki wzajemnie się
dopełniające. W dorobku malarskim artysty są kompozycje witrażowe, portrety i pejzaże, w obszarze
sztuki użytkowej projekty mebli i wystrojów wnętrz; zajmował się też typografią i edytorstwem
19.30 Oprowadzanie kuratorskie – Magdalena Laskowska, Łucja Skoczeń-Rąpała
20.30 „I ciągle widzę ich twarze” - koncert zespołu Bez Reszty, dziedziniec
BIBLIOTEKA KSIAŻĄT CZARTORYSKICH
ul. św. Marka 17
19.00 - 23.00
Wystawa: „A cóż piękniejszego nad niebo…” Wszechświat w dziełach Mikołaja Kopernika i Jana
Heweliusza

19.00 Oprowadzanie kuratorskie – Jadwiga Klima

MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
ul. Pijarska 15
19.00 - 24.00
Pałac
19.00 „Dama z gronostajem jak żywa” – wykład oraz pokaz zrekonstruowanej sukni Cecylii Gallerani,
z udziałem modelki. Maria Molenda Pracownia Rekonstrukcji Ubiorów Dawnych i Kostiumów Nomina
Rosae. Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja: tel. 12 433 57 44 lub e-mail rezerwacja@mnk.pl
19.00 - 23.00 Suknie renesansowe prezentowane przez tancerki Teatru Tańca Terpsychora
w przestrzeniach Pałacu Czartoryskich
20.30 Opowieść o mocy pewnego muzeum, oprowadzanie tematyczne – Katarzyna Płonka-Bałus
„Źródła. Galeria Sztuki Starożytnej”
Wystawa czasowa: „Pamiątki po europejskich i polskich władcach”, II piętro
Możliwość wypożyczenia audioprzewodników w jęz. polskim, angielskim, ukraińskim, włoskim,
hiszpańskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim; język migowy i audiodyskrypcja
DAWNY HOTEL CRACOVIA
al. Focha 1
19.00 - 24.00
Wystawa czasowa: „Wiedeń buduje. Budownictwo mieszkaniowa w Wiedniu w latach 1920–2020”
MUZEUM KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WILLI „ATMA” W ZAKOPANEM
ul. Kasprusie 19, Zakopane
14.05.2022, sobota
18.00 - 24.00
Muzeum biograficzne kompozytora
Pokaz obrazu: „Z wizytą powrotną”. Panneau dekoracyjne Jana Rembowskiego z Sanatorium Dłuskich
w Zakopanem
Szczegółowe informacje: www.mnk.pl

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, tel. 12 42 42 823
10.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
17.00 „Niewidzialna architektura” - oprowadzanie tematyczne po wystawie "Niechciana stołeczność.
Architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945"
20.00 - 24.00 – Czytanie NA GŁOS – literatura ukraińska w MCK
20.00 - 21.00 – „Pędzle i słówka” – zajęcia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy
W czasie Nocy Muzeów będzie prowadzona zbiórka pieniędzy „SOS Ukraina” razem z Polską Akcją
Humanitarną
Więcej o wystawie: https://mck.krakow.pl/niechciana-stolecznosc

Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET
Narodowy Stary Teatr w Krakowie
ul. Jagiellońska 1, tel. 12 422 85 66
19.30 - 20.30 Moc reżyserii
Wstęp 1 zł

Jak kreować teatralne światy i z jakich elementów się one składają? Jak sprawić, że to, co stworzymy
na scenie będzie nasze, autorskie – jedyne i niepowtarzalne? I w końcu: jak komunikować się z
widzem? Warsztat z reżyserem i dramaturgiem Łukaszem Zaleskim
21.00 - 22.00 Moc aktorstwa
Jak z własnych doświadczeń, wspomnień i emocji tworzyć na scenie pełnokrwiste postaci? Jak rozwijać
własny warsztat aktorski i z jakich źródeł czerpać inspiracje do samodzielnej pracy?
Praktyczny warsztat z aktorem i reżyserem, Danielem Arbaczewskim, będzie okazją do poznania
zestawu autorskich ćwiczeń treningowych, pomocnych w rozwijaniu potencjału każdego aktoraamatora.
22.30 - 23.30 Języki swobodnych kreacji – cywilizacyjne freski, podglądanie jako uczestnictwo,
egzystencja na granicy oddechu, podróżowanie do wnętrza. Swinarski/Wajda/Jarocki/Lupa
Spacer po stałej ekspozycji MICET z kuratorem Anną Litak
Informacja: daniel.arbaczewski@stary.pl, tel. 735594182

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26, tel.12 267 27 03
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
„Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu” – wystawa w budynku głównym Muzeum Manggha:
https://manggha.pl/wystawa/ja-kot
Wystawa Jerzy Skolimowski: „W malarstwie wszystko mi wolno” – budynek GEDW
https://manggha.pl/wystawa/jerzy-skolimowski-w-malarstwie-wszystko-mi-wolno
Muzeum Manggha wydłuży godziny otwarcia do 1.00 w przypadku dużego zainteresowania
zwiedzających.
Działania edukacyjne:
19.00 - 20.00 „Kocia bajka” - zapraszamy na wspólne czytanie bajki O chłopcu, który malował koty,
połączone z elementami warsztatowymi. Dzieci otrzymają ilustracje obrazujące usłyszaną historię,
uporządkują je w odpowiedniej kolejności, po czym umieszczą grafiki w książkowej harmonijce (jap.
orihon). Gdy historia obrazkowa będzie już gotowa, dzieci czeka kolejne zadanie – zaprojektowanie
okładki do stworzonej przez siebie książeczki. Spotkanie przeznaczone jest dla rodzin z dziećmi w
wieku 5-9 lat. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy recepcja@manggha.pl, w tytule
wiadomości wpisując: „Kocia bajka 13.05”. W treści proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz
wiek zgłaszanych Uczestników. Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc (limit: 15 osób), zachęcamy do
wcześniejszej rezerwacji. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia w formie „dorosły/dorośli + dziecko/dzieci”.
Zajęcia odbędą się w przestrzeni Biblioteki Muzeum Manggha
20.00 - 21.00 Wykład: „Podróż po Japonii”. Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży i osób
dorosłych. Limit: 100 osób, brak możliwości rezerwacji
20.00 - 22.00 Kaligrafia japońska – stoisko edukacyjne. Warsztaty na poziomie podstawowym odbędą
się w formie otwartego stoiska w przestrzeni Muzeum Manggha, z którego będzie można korzystać w
ramach wolnych miejsc (brak możliwości rezerwacji). Edukatorzy mogą obsługiwać jednocześnie
maksymalnie 6 osób. Uczestnicy przy wsparciu prowadzących będą mogli napisać podstawowe znaki
kanji.
19.00 - 21.00 Origami – stoisko edukacyjne. Warsztaty origami na poziomie podstawowym odbędą się
w formie otwartego stoiska w przestrzeni Galerii Europa – Daleki Wschód, z którego będzie można
korzystać w ramach wolnych miejsc. Edukatorzy mogą obsługiwać jednocześnie maksymalnie 10 osób
19.00 - 21.30 Pokaz parzenia herbaty prowadzony przez Stowarzyszenie Drogi Herbaty SENSHIN-KAI
19.00 - 19.30 I pokaz
20.00 - 20.30 II pokaz
21.00 - 21.30 III pokaz
Organizator zapewnia 20 miejsc siedzących (brak możliwości rezerwacji). Pozostałe miejsca w
przestrzeni pokazu są stojące
Zapisy na poszczególne wydarzenia edukacyjne ruszają 4 maja

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, tel. 12 263 40 00
18.00 - 01.00
Wstęp 1 zł
Wystawy:
„Polityka w sztuce”,
Franciszek Orłowski „Ta krew jest dla ciebie”,
„Ostatni szwajcarscy ocalali z Holokaustu”.
Przy recepcji MOCAK-u - zbiórka „SOS Ukraina” Polskiej Akcji Humanitarnej
19.00 - 23.00 Muzeum u Ciebie, czyli autobus MOCAK-u
Na mobilnej wystawie prezentujemy prace 23 artystów z Polski i zagranicy. Są to wideo, fotografie oraz
niewielkie instalacje zaaranżowane przez artystów w gablotach. Specjalnie na potrzeby Kolekcji
Wizytującej nowe prace stworzyli Krzysztof M. Bednarski, Kamil Kukla, Piotr Lutyński i Adam
Rzepecki. Autobus będzie można zwiedzać w towarzystwie przewodników i przewodniczek
18.30 Otwarte oprowadzanie w języku angielskim
20.00 Otwarte oprowadzanie w języku ukraińskim
Gra terenowa (propozycja dla odbiorców indywidualnych)
W dobie wszechobecnego online’u zachęcamy do działań w plenerze, którym sprzyja otoczenie
Muzeum. Gra pozwala na indywidualne zapoznanie się z Kolekcją wokół MOCAK-u poprzez zabawę.
Przy każdym z pięciu dzieł umieszczone zostaną skrzynki z instrukcjami. Karty do gry będzie można
samodzielnie wydrukować lub otrzymać w recepcji Muzeum
Gra dostępna po polsku i ukraińsku
W księgarni MOCAK Bookstore będzie obowiązywać specjalna zniżka do 60% na publikacje
MOCAK-u. W księgarni dostępne są również przypinki w ukraińskich barwach narodowych (dochód z
ich sprzedaży zostanie przeznaczony na działania edukacyjne w Muzeum dla rodzin uchodźczych z
Ukrainy)

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15, tel. 12 422 27 34
19.00 - 01.00
Wstęp 1 zł
19.00 Uruchomienie grającego zegara
• Zwiedzanie stałej części ekspozycji od Librarii do Auli (ostatnie wejście o 24.30)
• Zwiedzanie II części ekspozycji - wystawy instrumentów naukowych wraz z Salą Zieloną
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – szczegóły na www.maius.uj.edu.pl)
• Pokaz makaty buczackiej, wyrobu manufaktury Nagórzańskich, działającej pod patronatem
Potockich w Buczaczu na Ukrainie
• Otwarcie sieni z widokiem na kaplicę św. Jana z Kęt - Ogród Profesorski (ostatnie wejście o
godz. 23.30)
• Wystawa interaktywna: „Nauki dawne i niedawne”
• Rozgrywki z grą planszową: „Gaudeamus. Zbuduj średniowieczny uniwersytet”

Muzeum Witrażu
al. Krasińskiego 23, tel. 512 937 979
18.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Moc Muzeów - 120 lat Pracowni i Muzeum Witrażu
W czasie Nocy Muzeów zwiedzający będą mieli okazję do obserwacji procesu tworzenia witraży
oraz wizyty w pięknie odnowionej Galerii Młodopolskich Mistrzów Witrażu (zwiedzanie przestrzeni
pracowni i muzeum z przewodnikami w grupach maksymalnie 20-osobowych).
Zwiedzanie w grupach co 20 minut. Opowieść przewodników będzie zawierać związki 120-letniej
historii zakładu witraży z Ukrainą. Na koniec każdy zwiedzający otrzyma „mapkę witrażową Krakowa”
Konieczna rezerwacja internetowa: www.muzeumwitrazu.pl

Muzeum w Niepołomickie Zamek Królewski w Niepołomicach
ul. Zamkowa 2, Niepołomice
18.00 - 23.00
Wstęp 1 zł
„Lwów - zagrożone dziedzictwo kultury” – plenerowa wystawa fotograficzna
Zwiedzanie ekspozycji
Sukiennice w Niepołomicach 2. Znane i nieznane (sztuka polska XIX wieku ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie)
„Theatrum Pictorium – Teatr Malarstwa”. Spotkania (sztuka europejska od XII do XX wieku ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Krakowie)
Skarby niepołomickiej parafii
Kolekcje łowieckie

Muzeum Fonografii
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, obok Zamku w Niepołomicach
ul. Zamkowa 4, Niepołomice
18.00 - 23.00
Wstęp 1 zł
18.00 - 23.00 Zwiedzanie ekspozycji stałej
18.00 Świat na żółto i na niebiesko – zajęcia plastyczne dla dzieci
20.00 Pokaz filmu „Atlantyda” w reż. Valentyna Vasyanovicza
W Muzeum Niepołomickim oraz Muzeum Fonografii będzie prowadzona zbiórka pieniężna pod
hasłem „Pomoc dla Ukrainy”.
W Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa szczodrzy darczyńcy będą nagrodzeni plakatem filmowym.
Istnieje możliwość zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, także ruchowo

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27, tel.12 663 36 35
17.00 - 22.00
Wstęp 1 zł
Zwiedzanie Muzeum Ogrodu Botanicznego,
• zwiedzanie kompleksu szklarni Jubileuszowej
• iluminacja ścieżek

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”
ul. Nadwiślańska 2-4, tel. 12 442 77 70
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Zwiedzanie wystaw:
„Tadeusz Kantor. Widma”
„Wpół do jutra” Roberta Kuśmirowskiego
„Z kurzu w kurz” – wystawa realizowana w ramach Copernicus Festival
Projekcje filmów Adrianny i Iwa Książków: „Kolekcja Cricoteki oczami aktorów Teatru Cricot 2”

Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5, tel. 12 422 51 55
18.00 - 24.00

Wstęp: 1 zł (bilety dostępne on-line oraz w kasie przy Baszcie Senatorskiej)
Otwarte wystawy:
Prywatne Apartamenty Królewskie (I piętro Zamku, gdzie zostanie również wyeksponowany miecz
hetmana Sahajdacznego oraz eksponaty stanowiące zapowiedź otwarcia Nowego Skarbca Koronnego,
co nastąpi 30 czerwca)
Ogrody Królewskie wraz z wystawą czasową: „Smoczy ogród. Bronisław Chromy na Wawelu”
Wystawa czasowa: „Wyczółkowski odnaleziony”
Wystawa czasowa: „Mistrzostwo rysunku. Andrzej Radwański (1711-1762)”
W związku z Nocą Muzeów zmieni się ruch turystyczny w obrębie wzgórza wawelskiego. Wejście
na teren wzgórza będzie możliwy od strony ul. Bernardyńskiej – przez bramę przy baszcie Senatorskiej.
Wejście od ulicy Kanoniczej będzie zamknięte

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
ul. Zamkowa 8, tel. 12278 32 66
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Zamek Żupny
19.00 - 24.00 „Moc Wystawy” - zwiedzanie stałej i czasowej ekspozycji Muzeum na Zamku Żupnym.
Instalacja światło i dźwięk nawiązująca do tytułu imprezy – Moc Muzeów dla Ukrainy
Zbiórka finansowa na rzecz uchodźców z Ukrainy
19.15 Zwiedzanie wystawy czasowej: „Ze snu czy z ducha? Fantastyczne malarstwo Teofila Ociepki”
– oprowadza kurator wystawy
19.00 - 22.00 „Moc Soli” - zajęcia edukacyjne dla dzieci
19.00 - 22.00 „Moc Gry”- gra terenowa dla rodzin „Górnicza czy romantyczna – Wieliczka pamięta o
romantykach”
20.00 „Moc Muzyki Romantyzmu” - koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce
22.00 „Moc Światła”- pokaz laserowy
22.30 „ Moc zabawy loteryjnej” – losowanie nagród
Ekspozycja Muzeum na III poziomie w Kopalni Soli
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem. Rezerwacja wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy na
stronie www.muzeum.wieliczka.pl (od 10 maja od godz. 9.00 – do wyczerpania miejsc)
Odbiór wejściówek i zbiórka grup przed sklepikiem muzealnym – Galerii w Zamku Żupnym
ul. Zamkowa 8 – wejście od strony Alei Jana Pawła II.
Dojazd do Wieliczki: Koleje Małopolskie, MPK 204, 244, 304, nocny 904

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”
Rynek Główny 20 Pałac Potockich, tel. 12 423 12 43
19.00 - 22.00
Wstęp 2 zł
Promocyjna cena książek w MOCAK-bookstore-BUNKIER: - 20% na nowe wydawnictwa, do – 80 %
na stare publikacje
Konkurs: „Przekupki zdobywają Kraków”
25 kwietnia ogłoszenie konkursu, prace można przesyłać do 9 maja. W Noc Muzeów nastąpi prezentacja
wybranych prac. Zasady konkursu: zaprojektowanie własnej koncepcji postaci przekupki według karty
edukacyjnej ze strony Bunkra Sztuki. Fotografie gotowych prac można wysyłać na adres:
konkurs@bunkier.art.pl
Zachęcamy również do przesłania fotografii Krakowa – nowych lokalizacji odpowiednich dla
krakowskich przekupek. Wybrane prace plastyczne wykonane na podstawie kart edukacyjnych oraz
prace fotograficzne będą wystawione w trakcie Nocy Muzeów w przestrzeni księgarni MOCAKbookstore-BUNKIER
17.00 - 22.00 Stacja plastyczna Bunkra w przestrzeni księgarni MOCAK-bookstore-BUNKIER
Jest to przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Na stanowisku przy pomocy edukatora będzie można
wykonywać prace artystyczne. Zadania plastyczne będą oparte o karty edukacyjne, inspirowane
wystawą w Galerii

19.00 - 22.00 Oprowadzania po wystawie Małgorzaty Markiewicz: „To już nie jest męski świat”
Możliwość uczestniczenia w otwartych oprowadzaniach po wystawie - formuła otwarta polega na tym,
że nie będą prowadzone zapisy uczestników – każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nich udział.
Oprowadzania będą miały formę 20 minutowych spotkań. Każde z nich będzie zaczynać się o pełnej
godzinie

Krakowska Huta Szkła
ul. Lipowa 3, tel. 12 423 67 90
(Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
19.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
19.00 Otwarcie wystawy szklanych prac Mariana Gołogórskiego
20.15 - 21.45 Zwiedzanie stałej ekspozycji muzealnej: „Szkło w Krakowie. Przemysł i sztuka. 19311998” z przewodnikiem (max. 30 osób w grupie)
Wejścia w godzinach: 20.15, 21.00, 21.45
22.30 i 23.00 Pokazy ręcznego formowania szkła, czyli nocne spotkania przy piecu (konieczna
rezerwacja miejsc, max. 30 osób na pokaz)
Obowiązuje rezerwacja miejsc: mailowo: khs@lipowa3.pl lub telefonicznie: 12 423 67 90.
Limit: 30 osób

Program towarzyszący

Centrum Edukacyjne PRZYSTANEK HISTORIA
ul. Juliana Dunajewskiego 8
17.00 - 24.00
Zapytania: oben.krakow@ipn.gov.pl (w tytule: „noc muzeów”)
17.00 Otwarcie wystawy „Szlak nadziei. Odyseja wolności” (aula główna)
17.30 – 22.00 GRA SZYFRÓW 1920 (Mała Sala) - projekt gamingowy przygotowany jako gra FPP
(first person perspective), składająca się z trzech misji. Opisują one przebieg wojny polskobolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Każdy z nas może złamać
bolszewickie szyfry i zniszczyć sowiecki pociąg pancerny. Prezentacje będą wspierać rekonstruktorzy:
GRH K. u. K. STURMTRUPPEN, którzy przedstawią rekonstrukcję Wojska Polskiego z lat 1918-1920
(Strzelcy w umundurowaniu polowym i podoficerowie sztabowcy)
17.00 - 23.00 Strefa rekonstrukcji historycznej (aula główna) - Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznej „WRZESIEŃ ‘39”, Stowarzyszenie Węgierskich Wojsk Specjalnych, prezentacja
sylwetek żołnierzy konspiracji z okresu 1939 – 1945, Konspiratorzy Związku Walki Zbrojnej oraz Armii
Krajowej - prezentacja umundurowania i wyposażenia; PSZ na zachodzie.
W trakcie pokazu krótkie prelekcje/wystąpienia.
18.00 – 21.00 „Niezwykle wytężona praca naszych władz śledczych" - spacer śladami krakowskich
zbrodni II Rzeczypospolitej wraz z Michałem Chlipała oraz pracownikami OBEN IPN w Krakowie.
Czas trwania: 3 godziny. Start: godz. 18.00. Zbiórka: wejście do Przystanku Historia IPN w Krakowie
ul. Dunajewskiego 8 (róg ul. Garbarskiej i ul. Dunajewskiego).
Zapisy: oben.krakow@ipn.gov.pl (w tytule: „udział w spacerze szlakiem zbrodni”)
20.00 – 22.00 Rozgrywka gier planszowych – z nagrodami.
Turnieje edukacyjnych gier planszowych opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej (m. in. Miś
Wojtek, Znaj znak, Gry lotnicze „303”, „111”, Kolejka i inne gry edukacyjne)
Zapisy: oben.krakow@ipn.gov.pl (w tytule: „udział w turnieju gier planszowych”)
17.00 – 19.00 Strefa dla najmłodszych – Historia w Kolorach – warsztaty dla dzieci 5 - 8 lat
Szczegółowe informacje: https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz https://www.facebook.com/IPNKrakow

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”
aleja Żubrowa 15
10.00 - 24.00
Wstęp 1 zł
Zwiedzanie ekspozycji stałej z edukatorem przyrodniczym:
Bilety na wydarzenia organizowane w CEE Symbioza będą dostępne pod adresem:
https://bilety.symbioza-krakow.pl
Czas na las z Puszczykiem. Zapraszamy wyłącznie rodziny z dziećmi powyżej 5 roku życia.
Wejścia o określonych godzinach:
10.00 - 11.30
12.30 - 14.00
Warsztaty przyrodnicze:
„Wszyscy przyjaciele Puszczyka”
Puszczyk jest jednym z dziewięciu gatunków sów zamieszkujących polskie lasy. Na warsztacie
poznamy zróżnicowanie tych zwierząt oraz nauczymy się rozpoznawać poszczególne ich gatunki.
Sprawdzimy, czy sowy mają jakieś upodobania i dlaczego są tak wyjątkowe. A może wykonaną
własnoręcznie sowę, zabierzecie ze sobą do domu?
Warsztaty odbywają się o określonych godzinach:
15.00 - 16.00
17.00 - 18.00
Zwiedzanie ekspozycji stałej (wyłącznie sala nocna) z edukatorem przyrodniczym:
„Czas na nocny las” - zapraszamy wyłącznie rodziny z dziećmi powyżej 5 roku życia.
Zwiedzający wyruszą w wyjątkową podróż wraz ze zwierzętami aktywnymi głównie nocą aby
rozwikłać tajemnice śledztwo poznając życie nocnego lasu.
Wejścia o godzinach:
19.00 - 19.45
20.00 - 20.45
21.00 - 21.45
Zwiedzanie ekspozycji stałej z audioprzewodnikiem:
Czas na las z Borsukiem, Rzekotką i Puszczykiem. Zapraszamy wyłącznie rodziny z dziećmi powyżej
5 roku życia.
Wejścia w godzinach od 19.00 do 24.00 (ostatnie wejście na salę o 23.15)
Szczegółowe informacje: https://symbioza-krakow.pl/

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

