Ніч Музеїв
13.05.2022 рік.
ПРОГРАМА

Археологічний Музей у Кракові
Вулю Сенацька 3 (ul. Senacka 3), тел. 12 422 75 60 wew. 50
19.00 - 01.00 (останній вхід o 00.30)

Вхід 1 зл
Лекції з перекладом на українську мову (конференц - зал 17):
19.00 магістр Радослав Лівох «Україна, Росія, Русь»
20.00 магістр Анна Тинєц «Повернув собі велич? Святовид із Збруча напередодні консервації»
21.00 габілітований доктор Яцек Гурскі «Скіфські скарби - князівське поховання з Рижанівки»
22.00 доктор Елжбєта Трела-Кєферлінг «Давні українські цивілізації: трипська культура»
Епізодична виставка з українських колекцій:
Найкрасивіші посудини в Європі – трипільська кераміка
Принцеса з Рижанувки
Скарби бронзової доби

Архієпархіальний музей кардинала Кароля Войтили у Кракові
Вул.. Каноніча 19-21 (ul. Kanonicza 19-21), тел. 12 421 89 63
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Презентація пізньоготичної картини Віта Ствоша «Святий Августин» рубіжу 15/16 століть, яка
є фрагментом вівтарного образу з монастиря у Фюссені
Відвідування постійної експозиції - виставки: «Середньовічне сакральне мистецтво» (живопис,
скульптура та сакральні вироби 13-18 століть з території Краківського Архідіоцезу), "Tempus
argenti" (презентація сакрального живопису 16-19 століть з колекції Музею), "Пастир"
(презентація постаті священика та єпископа Кароля Войтили та його особистих речей)
Відвідування тимчасової виставки: „Veni Pater Pauperum. Духовно-матеріальна спадщина
Ордену Святого Духа де Саксія в Польщі”

Музей Академії образотворчих мистецтв у Кракові
Головна Будівля (Gmach Główny)
Площа Й. Матейкі 13, 1 поверх (pl. J. Matejki 13, I p.), тел. 516 149 469
13.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Музей приєднується до 9-го видання проекту "Простір для мистецтва" як партнер
Новохуцького Культурного центру з виставкою "Яцек Валтощ. Спільне забуття - живопис,
скульптура, графіка, малюнок".
(стор. 119) І Картинна Галерея Академії образотворчих мистецтв (рівень -1)
19.19 – в глядацькій залі Академії образотворчих мистецтв показ спектаклю "Федра", режисер
Лако Адамік, 1985 р., за участю Терези Буджіш-Кшижановськей, який є адаптацією видатного
твору - класицистичної трагедії "Федра", написаної Жаном Расіном у 1677 році. Презентації
запису передуватиме дискусія, в якій візьмуть участь, зокрема, художник професор Яцек
Валтощ, Йоанна Гощчєй-Левіньська – куратор виставки, доктор Анна Крул та професор Адам
Брінкен. Обговорення виставки та творчості професора Яцека Валтоща поєднуватиметься з
просуванням альбому

Музей Армії Країни імені Генерала Еміля Фєлдорфа «Ніл» у Кракові
Вул. Віта Ствоша 12 (ul. Wita Stwosza 12), тел. 12 410 07 70

19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 - відвідування музейної експозиції з екскурсоводом.
Обов’язковий запис, тел. 12 41 00 796 або rezerwacja@muzeum-ak.pl
Внутрішній двір:
• презентація форми та військового спорядження військової частини "Ніл" та 5-го
командного батальйону
• презентація форми та військового спорядження Малопольської Групи Реконструкції
Фільмів - серед іншого, стрілецький стенд із репліками зброї часів Другої світової війни
Глядацька зала Музею:
• демонстраційні виступи солдатів із Підрозділу Спеціального Призначення Ніл та 5-го
Командного Батальйону
• лекції Муніципальної поліції Кракова - як реагувати у разі надзвичайної ситуації в
громадських місцях, а також можливість випробувати симулятор протитанкової рушниці
UR 35 та стрибнути з парашутом у технології VR
Перед будівлею Музею, аж до запінчення запасів, дегустація традиційного військового
горохового супу - у співпраці з 35-ю Військовою Господарською Частиною та 5-м Командним
Батальйоном
Детальна інформація: www.muzeum-ak.pl

Етнографічний музей імені Северина Уджєлі у Кракові
Ратуша, майдан Волніца 1 (plac Wolnica 1), тел. 12 430 55 75
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Майстер-класи по вирізанню, презентації та лекції
19.30 - 20.00 Українська народна сорочка - від "сільської" речі до символу національної
ідентичності
20.30 - 21.00 Українські традиційні жіночі головні убори: ритуал, функція, прикраса.
22.00 - 22.30 Українська народна сорочка - від "сільської" речі до символу національної
ідентичності, десятки нових предметів, що увійшли до експозиції, архівні фотографії.
Відвідування постійної експозиції у поєднанні з презентацією вибраних предметів з території
України, які знаходяться в колекції музею. Україномовним відвідувачам буде надано допомогу
у перекладі.
„Естерка”, вул. Краковска 46 (ul. Krakowska 46):
В будинку Естерка тривають приготування до виставки «POWERBANK/сила жінок» (відкриття
26 травня). Це буде повість, взята з історії жінок (як відомих, так і безіменних), по-різному
формуючи Етнографічний музей у Кракові. Їхні долі переплітаються в інтригуючій павутині,
виявляючи несподівані зв'язки. Виставка створюється у місці, де до пандемії працювало
місцеве відділення великого банку. Під час Ночі Музеїв ви зможете зазирнути в цей простір та
взяти участь у його перетворенні, задіявши свої руки та голову двома способами: розплутуючи,
зав'язуючи та заплітаючи нитки, які будуть використані в оформленні виставки, та
відповідаючи на запитання "Звідки ви черпаєте сили?". Отримані протягом Ночі відповіді
будуть живити POWERBANK, який постійно відкритий для енергії відвідувачів.
Україномовним відвідувачам буде надано допомогу у перекладі..
Детальна інформація: www.etnomuzeum.eu

Музей фармації Колегіум Медикум Ягеллонського університету
Вул.. Флоріаньска 25 (ul. Floriańska 25), тел. 12 421 92 79
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Сила Музеїв – Сила світла

200-річчя від дня народження Ігнація Лукащєвіча, винахідника парафінової лампи, виставка
пам'ятних речей, пов'язаних із І. Лукащєвічем.

Геологічний музей Інституту геологічних наук Польскої Академії Наук у Кракові
вул. Сенацка 3 (ul. Senacka 3), тел. 12 422 19 10
17.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Постійна виставка:
"Геологічна будова району Кракова"
19.00, 22.00 Кураторська екскурсія постійною виставкою
Тимчасова виставка:
"Гори Сови - геологія з історією на задньому плані".
Спеціальні заходи:
• Виставка Геологічна енергетика України
• Майстер-класи для дітей: Як влаштований мікроскоп?

Геологічний музей, факультету геології, геофізики та охорони навколишнього
середовища Академії науки та технології (AGH) у Кракові
Алея Міцкєвіча 30 (al. Mickiewicza 30), тел. 12 617-23-65, 887 770 660
Головна будівля Академії наук та технології (AGH)
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Постійні виставки:
„Карстові явища” (A-0, високий цокольний поверх)
„Палеонтологія” (II поверх, головна зала)
Тимчасові виставки:
„Мірув 2015 – від середнього оксфорду до 5.12.2015” (I поверх, головна зала)
„Скарби з річкової гальки, зразки Геологічного музею факультету геології, геофізики та
охорони навколишнього середовища Академії науки та технології (AGH)” (I поверх, головна
зала)
Природні препаровані скам'янілості з балійського ооліту, зразки Геологічного музею
факультету геології, геофізики та охорони навколишнього середовища Академії науки та
технології (AGH)” (I поверх, головна зала)
Геологічні цікавинки з України у колекції Геологічного музею факультету геології, геофізики
та охорони навколишнього середовища Академії науки та технології (AGH)” (I поверх, головна
зала)
Вибрані мінерали світу з колекції Геологічного музею факультету геології, геофізики та
охорони навколишнього середовища Академії науки та технології (AGH)” (I поверх, головна
зала).

Музей Фотографії у Кракові
Існують обмеження для деяких заходів (майстер-класи та екскурсії)

МуФо Раковіцка (MuFo Rakowicka), вул. Раковіцка 22А (ul. Rakowicka 22A)
18.00 - 24.00
Вхід 5 зл
18.00 Урочисте відкриття Ночі Музеїв у Музеї Фотографії у Кракові
Основна виставка: "Що робить фотографія?"
Тимчасова виставка: "Тут відбулася зміна".
Читальний зал МуФо представляє: публікації про історію фотографії.
19.30 Велика фотографічна пригода духу МуФка - прогулянка головною виставкою "Що робить
фотографія?" для сімей із дітьми. Обмежена кількість місць у групі (участь у порядку живої

черги). Реєстрація через систему онлайн-бронювання: bilety.mufo.krakow.pl та за номером
телефону +48 602 638 560 і електронною адресою: bilety[at]fotolibro.store
20.00 Екскурсія по виставці з перекладом на польську мову жестів. Обмежена кількість місць у
групі (участь у порядку живої черги). Реєстрація через систему онлайн-бронювання:
bilety.mufo.krakow.pl та за номером телефону +48 602 638 560 і електронною адресою:
bilety[at]fotolibro.store
20.30 Усі підводні камені створення виставки - екскурсія основною виставкою "Що робить
фотографія?" з куратором доктором Домініком Курилкєм. Екскурсія перекладається на
польську мову жестів. Обмежена кількість місць у групі (участь у порядку живої черги).
Реєстрація через систему онлайн-бронювання: bilety.mufo.krakow.pl та за номером телефону
+48 602 638 560 і електронною адресою: bilety[at]fotolibro.store
21.30 Нічні таємниці МуФо Раковицька - екскурсія по закутках, кабінетам та коморкам МуФо
Раковицька проводиться директором Марком Щвіцем та заступником директора Адріаною
Гембала-Пєтрас. Обмежена кількість місць у групі (участь у порядку живої черги). Реєстрація
через систему онлайн-бронювання: bilety.mufo.krakow.pl та за номером телефону +48 602 638
560 і електронною адресою: bilety[at]fotolibro.store
22.00 Екскурсія основною виставкою "Що робить фотографія?". Обмежена кількість місць у
групі (участь у порядку живої черги). Реєстрація через систему онлайн-бронювання:
bilety.mufo.krakow.pl та за номером телефону +48 602 638 560 і електронною адресою:
bilety[at]fotolibro.store
22.00 Про які зміни йдеться? - екскурсія з куратором Монікою Кожєнь. Обмежена кількість
місць у групі (участь у порядку живої черги). Реєстрація через систему онлайн-бронювання:
bilety.mufo.krakow.pl та за номером телефону +48 602 638 560 і електронною адресою:
bilety[at]fotolibro.store
22.30 Від камери обскури до цифрових камер - студійна екскурсія основною виставкою "Що
робить фотографія?". Обмежена кількість місць у групі (участь у порядку живої черги).
Реєстрація через систему онлайн-бронювання: bilety.mufo.krakow.pl та за номером телефону
+48 602 638 560 і електронною адресою: bilety[at]fotolibro.store

МуФо Йузефітув (MuFo Józefitów), вул. Йузефітув 16 (ul. Józefitów 16)
19.00 - 24.00
Взхід 1 зл
19.00 Музейний Minecraft – будуємо музей! – майстер-класи для дітей віком від 6 до 9 років.
Кількість місць: 15 (участь у порядку живої черги). Інформація і реєстрація:
rezerwacja@mufo.krakow.pl
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Ковток еспресо і екскурсія! Інтенсивні та еспресові
екскурсії багатим інтер'єром МуФо Йузефітув. Екскурсії, підготовлені спільно з кав’ярнею
«Солодко і ніжно» ("Słodko i Czule"), вул. Й. Леа 5 (ul. J. Lea 5), де перед екскурсією можна
випити горезвісний ковток смачної кави за пільговою ціною

МуФо Стшелніца (MuFo Strzelnica), вул. Круловей Йадвігі 220 (ul. Królowej
Jadwigi 220)
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Постійна виставка: „Портрет”
Сад Скульптур МуФо
20.00 Урочисте відкриття мистецької інсталяції Пьотра Лутиньскєго "Садиба пташиних
будиночків"
Сад МуФо Стшелніца (MuFo Strzelnica)
19.00 - 24.00 Можливість гри в петанк на спеціально підготовленому майданчику для гри в
петанк
Клуб МуФо – запрошує вас до клубу, який є свого роду відкритим читальним залом/студією, і
під час Ночі Музеїв ви зможете там зустрітися та поговорити з художником Міколаєм
Длугошем про його останню публікацію, - візуальну повість з використанням відібраних ним
архівних фотографій.

Музей техніки та технології у Кракові
Вул. Св. Вавжиньца 15 (ul. św. Wawrzyńca 15), тел. 12 421 12 42
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл (каса працює до 23.15)
19.00 - 24.00 Екскурсія виставкою: „Трамваї на Вавжиньца”
19.00 - 20.00 Нічна Творча Зона - 15 дітей – майстер-клас з педагогом
19.00 - 20.30 Міська гра - слідом польських винаходів
20.00 - 22.00 Пішохідна екскурсія по Технологічному маршруту Кракова вночі - пані Агнєшка
Кужьма
21.00 - 23.00 Лазер-шоу (mapping) в рамах проекту в ЛЕМбіринті майбутнього (W LEMbiryncie
przyszłości)

Сади експериментів імені Станіслава Лема
Алея Покою 68, (al. Pokoju 68), тел. 12 428 66 00
18.00 - 22.00
Вхід 1 zł (каса працює до 21.30)
18.00 - 22.00 Екскурсія виставкою
18.15, 20.15 Вибух бочки та вибух рідкого азоту
19.00 Змагання, біг на 30 метрів із найбільшою середньою швидкістю

Музей Кракова
Палац Кшиштофори (Pałac Krzysztofory)
Головний ринок 35 (Rynek Główny 35)
18.00 - 24.00
Глядацький зал Kupferhaus – I поверх
18.00 Вистава для наймолодших - Міцкєвіч з Твардовскім у дуеті (вечір з казками Адама
Міцкєвіча)
Реалізація: Відкритий театр ВТ (TO)
22.00 Моцарт вечірньою порою – виступ хору імені Аугуста Вітковскєго з 5-ї середньої школи
у Кракові, диригент Ева Кєрес
19.00 - 24.00 Відвідування постійної виставки: "Краків від початку, без кінця" та тимчасова
виставка "Відтворення Вісли". Останній вхід о 23.00 годині.
19.00 Екскурсія з екскурсоводом постійною виставкою "Краків від початку, без кінця"
(обмеження: 25 осіб у групі)
20.00 Екскурсія з екскурсоводом тимчасовою виставкою: „ Відтворення Вісли” (обмеження: 25
осіб у групі)
21.00 Екскурсія українською мовою постійною виставкою "Краків від початку, без кінця"
(обмеження: 25 осіб у групі) Пріоритет для тих, хто має бронювання: https://bilety.mhk.pl/
22.00 Нічна екскурсія по закутках Палацу Кшиштофори - необхідно зарезервувати місця в
Центрі обслуговування відвідувачів: info@muzeumkrakowa.pl (обмеження: 25 осіб у групі)
Башта Ратуші
Головний Ринок 31 (Rynek Główny 31)
19.00 - 24.00 Екскурсія з екскурсоводом (кожні 30 хвилин), останній вхід о 23:30.
Пріоритет для тих, хто має бронювання: https://bilety.mhk.pl/
Музей Подгужа
Вул. Лімановскєго 51 (ul. Limanowskiego 51)
19.00 - 24.00 Відвідування постійної виставки: "Місто під Курганом Крака". Останній вхід о
23.30
20.00, 22.00 Нерозказане Підгір'я або міфи міста на правому березі Вісли - екскурсії постійною
виставкою. Пріоритет для тих, хто має бронювання: https://bilety.mhk.pl/ (обмеження: 20 осіб)
Оборонний маршрут: Селестат – Барбікан – Оборонні стіни

Усі заходи в рамках Ночі Музеїв на Оборонному маршруті супроводжуватимуться членами
спілки Краківського Стрілецького Братства Курків у Кракові.
Селестат
Вул. Лубіч 16 (ul. Lubicz 16)
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки: „Краківське Стрілецьке Братство та міська оборона”
(останній вхід о 23.30)
19.00 - 23.30 Презентація співпраці між Стрілковою асоціацією Краківського Стрілецького
Братства Курків у Кракові та Українською стрілецькою асоціацією "Галицька Січ" - мінівиставка із коментарем братів Куркових.
Зустрічі з курковим Братством – презентація пам’ятних братських речей та залу з презентацією
Святого Яна Павла II – Поческий Курковий Брат
Додатковою розвагою стане приміряння та фотографування в старовинних костюмах.
20.00 - 20.30 Екскурсія з екскурсоводом постійною виставкою
21.00 Зустріч з Королем Курковим Адамом Райполдем i Маршалами Даріушем Качмаркєм та
Рамалем Ковалем
22.00 Святий приятель Куркового братства – презентація папських подарунків та сувенірів із
зустрічей Куркового Братства зі Святим Папою Йаном Павлом II
19.00 - 21.00 Відвідування Королівської зали з портретами та дарами зречення живих королів
Куркових у нинішньому приміщенні Куркового Братства за адресою вул. Тополова 3 (ul.
Topolowa 3). Додатковою пам'яткою стане продовження презентації пам'ятних речей братства.
Оборонні стіни
Вул. Піярска (ul. Pijarska)
19.00 - 24.00 Відвідування Оборонних стін з презентацією – Марчін Орацевіч Герой боротьби з
російською армією під час Барської конфедерації (останній вхід о 23.30)
Барбакан
Вул. Баштова (ul. Basztowa)
19.00 - 24.00
Відвідування Барбакану (останній вхід о 23.30)
Програма у виконанні Об'єднання Подільського стрілецького полку та Малопольського
гусарського ансамблю (реконструктори XVI-XVII ст.)
19.00 Виїзд реконструкторів перед Барбаканом та запрошення до відвідування. Зустріч гостей,
знайомство з Асоціацією PRO та її структурою та презентація формування
19.00 Показ костюмів з акцентом на роль гусар та броненосців. Біла зброя того періоду
20.00 Показ костюмів та копій зброї XVI/XVII ст. - особливо "вогненний народ", піхота,
іноземне авторство в польській армії
21.00 Презентація костюмів із особливим акцентом на жіночі костюми. Навчання лицарським
пісням, плебейським танцям.
22.00 Презентація Асоціації PRO, репліки зброї XVI/XVII ст. - костюми лицарів, дворян та
городян. Прикордонні землі, козацькі пісні та танці
23.00 Демонстрація полонезу реконструкторами. Навчання полонезі та танцю за участю великої
аудиторії, що зібралася у Барбікані
Виступи супроводжуються презентаціями фільмів, які демонструють історичні реконструкції,
виконані полком.
Кам’яний будинок Хіполітів Kamienica Hipolitów
Площа Маріацка 3 (pl. Mariacki 3)
Основна тема: ВАУ ЕФЕКТ
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки „Будинок міщанина” (останній вхід о 23.30)

Цього року тема розумітиметься як потенціал того, що ми бачимо, того, що тішить око. ВАУЕФЕКТ – це чарівність одягу. Кароліна Жебровска, модний блогер і реконструктор історичного
одягу, допоможе нам досягти цього ефекту.
19.30 Кароліна Жебровска запрезентує як виглядало перевдягання жінки в костюм з XIX
століття.
21.00, 22.00, 23.00 У наступних сценах блогерка зустрічатиметься з глядачами у певний час у
різних стилях (пошитих нею самої і в одязі зі своєї колекції). Це буде можливість активізувати
аудиторію, розповісти про популярні нині реконструкції костюмів.
20.30 Екскурсія міщанським будинком - виявлення предметів, які з'явилися на сучасній
території України, наприклад, ковер великого розміру з квітковими мотивами, що прикрашає
вітальню, предмети повсякденного користування.
Стара Синагога
Вул. Шерока 24 (ul. Szeroka 24)
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки: „Єврейські традиції” і тимчасової: „Галерея живопису”
(останній вхід о 23.30)
• Кінопрезентація сувоїв Тори, одягання таліту та тфілін для молитви - північний
жіночий зал
• Кажімєж, яким ви його ніколи не знали. Презентація панорам Кракова та Кажімежа
1536-1885 років та фотографій 1889-1939 років із колекцій Краківського музею головний зал
22.00 Екскурсія з гідом Старою синагогою українською мовою

Підземний перехід Риночної Площі
Головний Ринок 1 (Rynek Główny 1)
19.00 - 24.00
Відвідування туристичної траси Слідами європейської ідентичності Кракова (останній вхід о
22.45). Пріоритет для тих, хто має бронювання: www.bilety.mhk.pl
19.30, 20.30, 21.30 Екскурсія з гідом туристичною трасою. Пріоритет для тих, хто має
бронювання: https://bilety.mhk.pl/ (обмеження: 30 осіб в групі)
Центр з інтерпретації нематеріальної спадщини Кракова
Будинок під Хрестом
Вул. Шпітална 21 (ul. Szpitalna 21)
19.00 - 24.00
Презентація унікальних об'єктів (костюми та аксесуари процесії Лайконік, краківські різдвяні
сцени, мереживні вироби) з колекції нематеріальної спадщини Кракова (останній вхід о 23.30)
19.00 - 20.30 Майстер-класи з блокового мережива (проводить: Асоціація мереживниць
Кракова, реєстрація). (обмеження: 12 осіб в групі)
19.30 - 20.00 З життя та літератури колишньої краківської молоді (під керівництвом доктора
Каріни Янік). Обмеження: 20 осіб у групі
20.00 - 20.30 Виконання пісні 15 століття краківської молоді Breve regnum (виконується в
Будинку під Хрестом музичним гуртом під керівництвом Яцка Осташевскєго)
21.00 - 22.30 Майстер-клас з мереживного блоку (проводить: Асоціація мереживниць Кракова,
реєстрація. Необхідно забронювати місце в Центрі Обслуговуванні Відвідувачів:
info@muzeumkrakowa.pl (обмеження: 12 осіб в групі)
21.30 - 22.00 Будинок під хрестом - колишня лікарня для вчених: історія будівлі та її нинішнє
використання (екскурсії проводять доктор Каріна Янік, доктор Анджей Іво Шока). Обмеження:
20 осіб у групі Необхідно забронювати місце в Центрі Обслуговуванні Відвідувачів:
info@muzeumkrakowa.pl

Фабрика Емалія Оскара Шиндлера
Вул. Ліпова 4 (ul. Lipowa 4)
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки „Краків під час окупації 1939-1945” і тимчасової: „Розлукапошук. Доля жителів Кракова у воєнний час” (останній вхід о 23.00). Пріоритет для тих, хто
має бронювання: www.bilety.mhk.pl
19.00 - 21.00 Кураторське чергування на виставці: "Розлука-пошук". Доля жителів Кракова у
воєнний час". Бартош Хексель розповість про цікаві історії, пов'язані з виставкою та її
створенням.
19.30, 20.30 Екскурсія постійною виставкою: „Краків під час окупації 1939-1945” польскою
мовою. Пріоритет для тих, хто має бронювання: www.bilety.mhk.pl (обмеження: 24 особи в
групі)
20.00, 21.00 Екскурсія постійною виставкою: „Краків під час окупації 1939-1945” англійською
мовою – Guided tour in English. Пріоритет для тих, хто має бронювання: www.bilety.mhk.pl
(обмеження: 24 особи в групі)
Вулиця Поморска
Вул. Поморска 2 (ul. Pomorska 2)
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки: „Жителі Кракова перед терором 1939–1945–1956 та ціль
камери зручного центру тримання під вартою Гестапо”. Останній вхід о 23.30
23.00 Екскурсія з гідом постійної виставки і ціль камери зручного центру тримання під вартою
Гестапо. Пріоритет для тих, хто має бронювання: www.bilety.mhk.pl (обмеження: 20 осіб в
групі)
21.00 - 22.00 "Ліга національної оборони вчора та сьогодні" - презентація Маріана Ожога - віцепрезидента Малопольської Асоціації стрілецького спорту у Кракові
Аптека під Орлем
Площа Бохатерув Гетта 18 (pl. Bohaterów Getta 18)
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки: „Аптека Тадеуша Панкевича у краківському гетто” (останній
вхід 23.30)
19.00 Тематична екскурсія: "Повсякденне життя у Краківському гетто" (Катажина Кочік).
Необхідно забронювати місце в Центрі Обслуговуванні Відвідувачів: info@muzeumkrakowa.pl
(обмеження: 20 осіб в групі)
20.00 Екскурсії з гідом постійною експозицією англійською мовою – Guided tour in English.
Пріоритет для тих, хто має бронювання: https://bilety.mhk.pl/ (обмеження: 20 осіб в групі)
21.00 Вечірня прогулянка: "За стінами Краківського гетто" (Катажина Кочік)
Збір перед Аптекою під Орлем
Підземна Нова Хута
Маєток Школне 37 (os. Szkolne 37)
19.00 - 24.00
Відвідування постійної виставки: „Підземна Нова Хута - Надзвичайний стан” (останній вхід о
23.00)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Групока екскурсія з гідом. (обмеження: 20 осіб в групі). Пріоритет для
тих, хто має бронювання: https://bilety.mhk.pl/
19.00 - 21.30 Нічна поїздка на автобусі Новою Хутою за наступним маршрутом: Комбінат Цистерціанський монастир у Могилі - Центральна площа - Народний театр - Ковчег Господній.
Старт з парковки комплексу механічної школи № 3, маєток. Шкільна, 37 (os. Szkolne 37).
(обмеження: 30 осіб в групі). Необхідно забронювати місце в Центрі Обслуговуванні
Відвідувачів: info@muzeumkrakowa.pl Гід: Пьотр Капуста
19.30 i 21.30 Екскурсія українською мовою Новою Хутою, Старт з парковки комплексу
механічної школи № 3, маєток. Шкільна, 37 (os. Szkolne 37).

22.00 Нічна прогулянка „Неони в Новому Хуті", Старт з парковки комплексу механічної школи
№ 3, маєток. Шкільна, 37 (os. Szkolne 37). Гід: Мачєй Мєжьан
Ридлувка (Rydlówka)
Вул. Тетмайера 20 (ul. Tetmajera 20)
19.00 - 24.00
Відвідування Ридлувки (останній вхід о 23.30)
19.00, 21.00 Відвідування Ридлувки з гідом. Разом ми дізнаємося історію будинку та його
мешканців. Ми дізнаємось подробиці найзнаменитішого польського весілля та передісторію
створення драми, яка до болю актуальна і сьогодні.
20.00 Відвідування Ридлувки з гідом українською мовою. Пріоритет для тих, хто має
бронювання: www.bilety.mhk.pl. (обмеження: 24 особи в групі).
22.00 - 23.30 Концерт тільки для дорослих – Темна сторона народних пісень – що не можна
співати перед дітьми? Концерт супроводжуватиметься розповіддю Бартоша Галонзки. Захід
лише для дорослих. Під час концерту можна відвідати об'єкт (без гіда та без входу до Загальної
зали).
Необхідно забронювати місце
в Центрі
Обслуговуванні
Відвідувачів:
info@muzeumkrakowa.pl (обмеження: 40 осіб в групі).
Thesaurus Cracoviensis
Вул. Кщенчьа Йузефа 337 (ul. Księcia Józefa 337) (вхід від вул. Ошустовскєго (ul.
Oszustowskiego))
19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Групова екскурсія складів з гідом. Пріоритет для тих, хто має
бронювання: www.bilety.mhk.pl (обмеження: 20 осіб в групі).
20.15 Презентація робіт з консервації з використанням професійного дублюючого столу
Необхідно забронювати місце в Центрі Обслуговуванні Відвідувачів: info@muzeumkrakowa.pl
(обмеження: 20 осіб в групі).

Музей К.Л. Плашова (Muzeum KL Plaszow)
Вул. Йерозолімска 3 (ul. Jerozolimska 3), тел. 12 307 02 53
17.30 - 20.00
„Пісня за дротом”. Поезія в KL Plaszow
Вхід безкоштовний
Літературні твори, написані в'язнями К.Л. Плашова є головною темою прогулянки,
підготовленої для Ночі Музеїв цього року. Участь у прогулянці рекомендується особам віком
від 14 років. Необхідно забронювати місце в Центрі Обслуговуванні Відвідувачів:
edukacja@plaszow.org
Година: 17.30
Місце зустрічі: Сірий будинок, вул. Йерозолімска 3 (Szary Dom, ul. Jerozolimska 3). (обмеження:
25 осіб в групі).

Польський музей авіації у Кракові
Алея Яна Павла ІІ 39 (al. Jana Pawła II 39), тел. 12 642 87 00
18.00 - 24.00
Вхід 1 зл,
Зустрічі та лекції: "Найшвидший бойовий літак у світі" - спеціальний випуск Зустріч біля
літака.
«аматорські конструкції» - презентація нової експозиції
Львів у довоєнній авіаційній фотографії
"Сапери" – повість о саперах, загиблих під час розмінування Раківського аеропорту 1946 році
та похованих у Кракові, а також пам'ять про саперів з 6-го БДСЗ у Глівиці, які загинули кілька
років тому за аналогічних обставин.
Покази:
• Реконструкторські групи

•
•
•

Презентація вогнепальної зброї та саперного спорядження
Кіно високого польоту
Можливість відвідати кілька експонатів, включаючи АН-2 "Віденський", який
прилетить спеціально з цієї нагоди.
• Шоу повітряних куль
• Вогні світу з повітряних куль
Кульмінацією Ночі Музеїв стане ілюмінаційне шоу з використанням повітряних куль, що
світяться, жовтого і синього кольору з посланням миру та підтримки друзів з України. Ця подія
матиме символічне значення - повітряні кулі ширятимуть над історичним аеропортом РаковіцеЧижини, який неодноразово ставав свідком історичних потрясінь.
Додаткова інформація:
www.muzeumlotnictwa.pl та www.facebook.com/MuzeumLotnictwa

Національний музей у Кракові
Головна будівля, алея 3 Мая 1 (al. 3 Maja 1), тел. 12 433 55 00
Знижка 10% на всі видання та гаджети у стаціонарних магазинах та книжковому інтернетмагазині
Вхідний квиток - 1 злотий у кожний відділ музею

Головна Будівля (GMACH GŁÓWNY)
алея 3 Мая 1 (al. 3 Maja 1)
9.00 - 24.00
„Галерея мистецтв та ремесел”, I поверх
„XX i XXI. Галерея польського мистецтва”, II поверх
20.15 i 21.45 Укскурсія українською мовою – Гід Катерина Марченко
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 „Ритм мистецтва” – танцювальні етюди у просторі галереї у
виконанні Театру Танцю Терпсихора
Безкоштовний додаток для перегляду галереї для смартфонів
Тимчасова виставка: „Романтичний Яцек Малчевскі tyczny”, I поверх
20.00 „Химера показує свої кігті. Хижі та неспокійні, іноді ліниві та ніжні.”
Темою екскурсії будуть жіночі постаті (не обов'язково людські) у роботах Яцка Малчевскєго.
Під час зустрічі буде проведено невелику вікторину на уважність. Ми надамо подарунки для
найнаполегливіших спостерігачів. Гід Магдалена Шустер
22.00 „Музи та фауни". Картини Яцка Малчевскєго населені фігурами, пов'язаними не тільки з
античною міфологією; ми спробуємо пройти їх слідами. Під час зустрічі буде проведено
невелику вікторину на уважність. Ми надамо подарунки для найнаполегливіших спостерігачів..
Гід Магдалена Шустер
Ми заохочуємо вас відвідати виставку у супроводі карти Малчевскі. Знайди усіх мене. Завдяки
їй ви зможете більше дізнатися про безліч незвичайних персонажів, що населяють картини та
уяву Художника, знайти їх усіх на виставці та... забрати з собою додому!
Карту можна придбати у касі музею за 2 злотих.
ГАЛЕРЕЯ ПОЛЬСЬКОГО МИСТЕЦТВА XIX СТОЛІТТЯ У СУКЄННІЦАХ
Головний Ринок 3 (Rynek Główny 3)
19.00 - 24.00
Галерея польського живопису та скульптури 19 століття – твори Хенрика Щємірадскєго,
Пьотра Міхаловскєго, Яна Матейкі, Яцка Малчевскєго, Артура Гроттгера, Юзефа
Хелмоньскєго, Леона Вичулковскєго.
20.00 Зустріч із консерватором - Відновлена робота - про консервацію картини Максиміліана
Гієримскєго "Зима в маленькому містечку". Гід – Мажена Щеклуска
Тимчасова виставка: "Лелевель. Польський ритуаліст", Sala Malarnia

21.00 Екскурсія з гідом – Яніна Вілкош
19.00 - 24.00 Показ фільму про збереження картини Максиміліана Гієримскєго "Зима в
маленькому містечку", Вестибюль
ПАЛАЦ ЄПИСКОПУ ЕРАЗМА ЧЬОЛКА
Вул. Каноніча 17 (ul. Kanonicza 17)
19.00 - 24.00
Галерея «Православне мистецтво Старої Республіки Польща», партер
20.30 Відвідування виставки з гідом – Йоанна Щвятла
Галерея «Раннє польське мистецтво. XII-XVIII століття», I поверх
22.00 Відвідування виставки з гідом – Йоанна Щвятла
Студійна колекція архітектурної скульптури "Краків на простягнутій долоні"
20.00 «Сила пісні» - майстер-клас зі співу. Краківська вокальна група Swada проведе майстерклас, де голоси учасників з'єднаються у традиційному співзвуччі, а пісні про мрії, про
стабільність переплетуться з неминучою циклічністю та змінами. Попередній вокальний досвід
не є обов’язковим. Обмежена кількість місць, бронювання: тел. 12 433 57 44 або електронною
поштою rezerwacja@mnk.pl
Музей імені Емерика Хуттен-Чапскєго
Вул. Пілсудскєго 10-12 (ul. Piłsudskiego 10–12)
19.00 - 24.00
Експозиція понад 2500 найцінніших монет, медалей та банкнот з колекції Нумізматичного
кабінету, безцінних старовинних гравюр та карт з колекції Емеріка Хуттен-Чапскєго
Тимчасова виставка: „Вісла - королева польських рік”, I поверх
Тимчасова виставка: „Медаль. Приватно”, I поверх
20.00 екскурсія виставкою – Агнєшка Смолуха-Сладковска
19.15, 20.30 Танцювальна вистава "Емма" у виконанні Театру Танцю "Терпсихора", сад
(у разі поганої погоди захід буде перенесено до зали Самураїв у головній будівлі)

Павільйон Йузефа Чапскєго
Вул. Пілсудскєго 12 (ul. Piłsudskiego 12)
19.00 - 24.00
Постійна виставка, що є частиною музейного комплексу Емеріка Хуттен-Чапскєго, присвячена
онукові Емеріка Хуттен-Чапскєго, видатного польського інтелектуала, письменника,
художника та критика.
21.30 Показ (на фасаді павільйону) фільму "Емма", режисер. Отумн де Вільде

Кам’яна будівля Шолайскіх імені Фелікса Йащєньскєго
Площа Шчепаньскі 9 (pl. Szczepański 9)
19.00 - 24.00
18.00 Дискусія. «Трансформації. Бесіди про дизайн та архітектуру. Як вплинули перетворення
89-го року на зміни в мисленні про дизайн? Чи означали 1990-і роки лише поворот до західної
моди в дизайні та архітектурі?» Обмежена кількість місць, бронювання: тел. 12 433 57 44 або
електронною поштою rezerwacja@mnk.pl
Виставка: „Об'єкти. Галерея польського дизайну XX i XXI століття”, I поверх
20.00 Лекція: „Для приватної вечірки та для балу". Вечірня мода в 20 столітті. Ніч Музеїв особливе свято для нас, тому ми зробимо подарунок кожному, хто відзначить його, прийшовши

на лекцію одягненим у стилі одного з десятиліть минулого століття. Старовинний одяг
вітається. Гід - Джоанна Ковалска, I поверх
Виставка: „ Перекроювання. Галерея польського дизайну XX i XXI століття”, II поверх
Дім Яна Матейкі
Вул. Флоріаньска 4 (ul. Floriańska 4)
19.00 - 24.00
Біографічний музей художника
22.00 Екскурсія з гідом – Aнна Сокулска
Тимчасова виставка: „Без ретуші. Ян Матейко”, III поверх
Дім Йузефа Мехоффера
Вул. Крупніча 26 (ul. Krupnicza 26)
19.00 - 24.00
Біографічний музей художника
20.00 Візит до художника, екскурсія з гідом – Беата Стутжіжба-Кубалска
22.30 Екскурсія з гідом – Агнєшка Кужьма
Музей Станіслава Виспяньскєго - EUROPEUM
Площа Щікорскєго 6 (pl. Sikorskiego 6),
19.00 - 24.00
Творчість Виспяньскєго надзвичайно багатогранна, охоплює різні галузі мистецтва, які
доповнюють одне одного. Його мальовнича творчість включає вітражні композиції, портрети та
пейзажі, а в області прикладного мистецтва він створював меблі та предмети інтер'єру; він
також займався типографією та редагуванням.
19.30 Екскурсія з гідом – Мандалена Ласковска, Луцйа Скочень-Ромпала
20.30 „І я продовжую бачити їхні обличчя” – концерт гурту Bez Reszty, внутрішній двір
Бібліотека Князей Чарторискіх
Вул. св.. Марка 17 (ul. św. Marka 17)
19.00 - 23.00
Виставка: «А що може бути прекрасніше за небо...» Всесвіт у працях Міколая Коперніка та
Йана Хевеліуша
19.00 Екскурсія з гідом – Ядвіга Кліма

Музей Князей Чарторискіх
Вул. Піярска 15 (ul. Pijarska 15)
19.00 - 24.00
Палац
19.00 «Дама з горностаєм як жива» - лекція та демонстрація реконструйованої сукні Цецилії
Галлерані, за участю моделі. Маріа Моленда Майстерня з реконструкції старого одягу та
костюмів Nomina Rosae. Обмежена кількість місць, бронювання: тел. 12 433 57 44 або
електронною поштою rezerwacja@mnk.pl
19.00 - 23.00 Ренесансні сукні, представлені танцюристами Театру Танцю Терпсихора у
просторах Палацу Чарторийських.
20.30 Повість про силу одного музею, тематична екскурсія – Катажина Плонка-Балус
"Джерела. Галерея античного мистецтва".
Тимчасова виставка: „Меморіальні речі європейських та польських правителів”, II поверх
Аудіогіди можна взяти на прокат польською, англійською, українською, італійською,
іспанською, французькою, німецькою та російською мовами; мова жестів та аудіо опис.

Колишній готель Краковія
Алея Фоха 1 (al. Focha 1)
19.00 - 24.00
Тимчасова виставка: „Віденські будівлі. Житлове будівництво у Відні 1920-2020 років.”
Музей Кароля Шимановскєго на віллі «АТМА» в Закопаному
Вул. Каспрущє 19 (ul. Kasprusie 19), ЗАКОПАНЕ
14.05.2022, СУБОТА
18.00 - 24.00
Біографічний музей композитора
Показ картини: "З візитом у відповідь". Декоративне панно роботи Яна Рембовскєго із
санаторію Длускіх у Закопаному.
Додаткова інформація: www.mnk.pl

Міжнародний Культурний Центр
Головний Ринок 25 (Rynek Główny 25), тел. 12 42 42 823
10.00 - 24.00
Вхід 1 зл
17.00 „Невидима архітектура" - тематична екскурсія виставкою "Небажана столиця.
Архітектура та урбаністика Кракова в період німецької окупації 1939-1945 років."
20.00 - 24.00 – Читання В ГОЛОС – українська література в МКЦ
20.00 - 21.00 – „Пензлики та слова" - інтеграційні заняття для польських та українських дітей
Попередня реєстрація не потрібна.
Під час Ночі Музеїв буде проведено акцію зі збору коштів "SOS Україна" спільно з Польською
Гуманітарною Акцією.
Більше о виставці: https://mck.krakow.pl/niechciana-stolecznosc

Інтерактивний Музей Театральний Освітній Центр (MICET)
Національний Старий Театр у Кракові
Вул. Ягєлоньска 1 (ul. Jagiellońska 1), тел. 12 422 85 66
19.30 - 20.30 Сила режисури
Вхід 1 зл
Як створювати театральні світи та з яких елементів вони складаються? Як зробити те, що ми
створюємо на сцені, нашим власним, оригінальним – унікальним та неповторним? І, нарешті:
як спілкуватися з аудиторією? Майстерня з режисером та драматургом Лукашем Залескім.
21.00 - 22.00 Сила акторської майстерності
Як використати свій власний досвід, спогади та емоції для створення правдивих персонажів на
сцені? Як розробити власну акторську майстерню та з яких джерел черпати натхнення для
самостійної роботи?
Практичний семінар з актором та режисером Даніелем Арбачевскім дозволить освоїти
комплекс оригінальних тренінгових вправ, корисних для розвитку потенціалу будь-якого
актора-аматора
22.30 - 23.30 Мови вільної творчості – цивілізаційні фрески, підглядання як участь, існування
на межі дихання, подорож усередину. Свінарскі/Вайда/Яроцкі/Лупа
Прогулянка по постійній виставці MICET з куратором Анною Літак
Інформація: daniel.arbaczewski@stary.pl, тел. 735594182

Музей японського мистецтва та техніки „Manggha”
Вул Конопніцкєй 26 (ul. Konopnickiej 26), тел.12 267 27 03
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл

„Я, кіт. Кішки в японському та західному мистецтві" - виставка в головній будівлі музею
Manggha: https://manggha.pl/wystawa/ja-kot
Виставка Єжи Сколімовскєго: „У живописі мені дозволено все" - Будівля GEDW
https://manggha.pl/wystawa/jerzy-skolimowski-w-malarstwie-wszystko-mi-wolno
Музей Manggha продовжить години роботи до 1.00 у разі високої зацікавленості відвідувачів.
Освітня діяльність:
19.00 - 20.00 „Котяча казка” - запрошуємо вас на спільне читання казки Про хлопчика, який
малював котів у поєднанні з елементами майстер-класу. Діти отримуватимуть ілюстрації із
зображенням почутої історії, розташовуватимуть в правильному порядку, після чого
розташують картинки у книжковій послідовності (jap. orihon). Коли розповідь із картинками
буде готова, у дітей буде ще одне завдання - розробити обкладинку для своєї книги. Зустріч
призначена для сімей із дітьми віком 5-9 років. Резервації просимо висилати на електронну
адресу recepcja@manggha.pl, у темі повідомлення напишіть: „Kocia bajka 13.05”. У листі, будь
ласка, вкажіть ваше ім'я, прізвище, номер телефону та вік учасників. У зв'язку з обмеженою
кількістю місць (обмеження: 15 осіб), ми рекомендуємо вам забронювати місця заздалегідь. Ми
приймаємо заявки лише у формі "дорослий/дорослі + дитина/діти".
Заняття відбуватимуться у Бібліотеці Музею Manggha
20.00 - 21.00 Лекція: „Подорож до Японії”. Зустріч призначена для молоді та дорослих.
Обмеження: 100 осіб, бронювання неможливе.
20.00 - 22.00 Японська каліграфія – навчальний стенд. Майстер-клас базового рівня пройде у
формі відкритого стенду у просторі музею Manggha, який може бути використаний у межах
наявних місць (бронювання неможливе). Одночасно викладачі можуть обслуговувати трохи
більше 6 человек. Учасники зможуть написати основні ієрогліфи кандзі за підтримки
викладачів.
19.00 - 21.00 Орігамі – навчальний стенд. Майстер-класи з орігамі на базовому рівні
проходитимуть у формі відкритого стенду у просторі Європейської Галереї – Далекий Схід,
який буде доступний для використання у межах вільних місць. Одночасно викладачі можуть
обслуговувати не більше ніж 10 осіб.
19.00 - 21.30 Демонстрація заварювання чаю Асоціацією Дорогого Чаю SENSHIN-KAI
19.00 - 19.30 I Демонстрація
20.00 - 20.30 II Демонстрація
21.00 - 21.30 III Демонстрація
Організатор надає 20 сидячих місць (бронювання неможливе). Інші місця у виставковому залі стоячі
Реєстрація на освітні заходи розпочинаються 4 травня.

Музей сучасного мистецтва у Кракові MOCAK
Вул Ліпова 4 (ul. Lipowa 4), тел. 12 263 40 00
18.00 - 01.00
Вхід 1 зл
Виставки:
„Політика в мистецтві”,
Францішек Орловскі „Та кров для тебе”,
„Останні швейцарці, які пережили Голокост”.
На рецепції Музею MOCAK – збір коштів „SOS Україна” Польської Гуманітарної Акції
19.00 - 23.00 Музей у Тебе, тобто автобус Музею MOCAK
На пересувній виставці представлені роботи 23 художників із Польщі та з-за кордону. Вони
включають відео, фотографії та невеликі інсталяції, розставлені художниками у вітринах.
Спеціально для потреб Колекції Відвідувань нові роботи створили Кшиштоф М. Беднарскі,
Каміл Кукла, Пьотр Лутиньскі та Адам Жепецкі. Автобус супроводжуватиметься гідамижінками та гідами-чоловіками.
18.30 Відкрита екскурсія з гідом англійською мовою
20.00 Відкрита екскурсія з гідом українською мовою

Гра на свіжому повітрі (пропозиція для індивідуальних відвідувачів)
У наш час повсюдної онлайн активності заохочуємо вас взяти участь в активних заходах на
відкритому повітрі, чому сприяють околиці музею. Гра дозволяє людям познайомитись з
Колекцією навколо MOCAK через гру. Поруч із кожним із п'яти творів мистецтва стоятимуть
коробки з інструкціями. Ви зможете роздрукувати ігрові картки самостійно або отримати їх на
стійці реєстрації музею.
Гра доступна польською та українською мовами
У книгарні MOCAK Bookstore діятиме спеціальна знижка до 60% на публікації MOCAK. У
книжковому магазині ви також зможете придбати значки в українських національних кольорах
(дохід від їхнього продажу буде спрямований на освітні заходи у Музеї для сімей біженців з
України).

Музей Ягелонського університету Collegium Maius
Вул. Ягєлоньска 15 (ul. Jagiellońska 15), тел. 12 422 27 34
19.00 - 01.00
Вхід 1 зл
19.00 Запуск ігрового годинника
• Відвідування постійної частини виставки від Бібліотеки до Аули (останній вхід о 24.30)
• Відвідування другої частини виставки – виставки наукових інструментів, включаючи
Зелену кімнату (необхідне попереднє бронювання – подробиці на сайті
www.maius.uj.edu.pl)
• Демонстрація бучацького гобелену, виготовленого на Нагоржанській мануфактурі, що
працювала під патронажем сім'ї Потоцьких у Бучачі, Україна.
• Відкриття вестибюля з видом на каплицю св. Яна Кетського - Професорський Сад
(останній вхід о 23.30)
• Інтерактивна виставка: " Стародавні та новітні науки "
• Розігрів із настільною грою: "Гаудеамус. Збудуйте середньовічний університет”.

Музей Вітражу
Алея Кращіньскєго 23 (al. Krasińskiego 23), тел. 512 937 979
18.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Ніч Музеїв - 120 років Студії і Музею Вітражу
Під час Ночі Музеїв відвідувачі матимуть можливість поспостерігати за процесом створення
вітражів та відвідати чудово відреставровану Галерею Малопольських Майстрів Вітража
(екскурсії студією та музейним простором з гідами у групах максимально до 20 осіб).
Відвідування у групах кожні 20 хвилин. Розповідь гідів включатиме зв'язки між 120-річною
історією вітражної майстерні та Україною. Наприкінці екскурсії кожен відвідувач отримає
"вітражну карту Кракова".
Обов’язкове Інтернет бронювання: www.muzeumwitrazu.pl

Музей Нєполоміцкі, Королевський замок в Нєполоміцах
Вул. Замкова 2 (ul. Zamkowa 2), Нєполоміце
18.00 - 23.00
Вхід 1 зл
«Львів – культурна спадщина під загрозою зникнення» – Фотовиставка просто неба
Відвідування виставки
Сукєнніце в Нєполоміцах 2. Відоме та невідоме (польське мистецтво XIX століття з колекції
Національного музею в Кракові)
«Theatrum Pictorium – Театр живопису». Зустрічі (європейське мистецтво з XII по XX століття
із колекції Національного музею в Кракові)
Скарби Неполомицької парафії

Мисливські колекції

Музей Фонографії
Малопольський Центр Звуку та Слова, поруч із Замком у Нєполоміцах
Вул. Замкова 4 (ul. Zamkowa 4), Нєполоміце
18.00 - 23.00
Вхід 1 зл
18.00 - 23.00 Відвідування постійної виставки
18.00 Світ у жовто-блакитних тонах – практичне заняття для дітей
20.00 Показ фільму „Aтлантида” режисер. Валентина Васяновіча
В Нєполоніцкому Музею та в Музею Фонографії проведуть акцію зі збору коштів під гаслом
"Допомога Україні".
У Малопольському Центрі Звуку та Слова щедрі жертводавці будуть винагороджені плакатом
фільму.
Запрошуємо відвідувачів з обмеженими можливостями, зокрема з порушеннями мобільності

Ботанічний сад Ягелонського університету
Вул. Коперніка 27 (ul. Kopernika 27), тел.12 663 36 35
17.00 - 22.00
Вхід 1 зл
Відвідування Музею Ботанічного Саду,
• Відвідування Ювілейного тепличного комплексу
• Освітлення доріжок

Центр художньої документації Тадеуша Кантора "Cricoteka"
Вул. Надвіщланьска 2-4 (ul. Nadwiślańska 2-4), тел. 12 442 77 70
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Відвідування виставок:
„Тадеуш Кантор. Спектри”
„Опів на завтра” Роберта Кущміровскєго
„З пилу в пилюку” – виставка проведена у рамках Фестивалю Коперника
Кінопроекції Адріанни та Іви Кщьонжкув: "Колекція Крикотеку очима акторів театру Крікот 2"

Королівський Замок на Вавелі. Державні художні колекції
Вавель 5 (Wawel 5), тел. 12 422 51 55
18.00 - 24.00
Вхід: 1 зл (білети доступні онлайн і в касі біля Сенаторської вежі)
Відкриті виставки:
Приватні Королівські Апартаменти (1 поверх Замку, де також буде виставлений меч гетьмана
Сагайдачного, а також експонати, що повідомляють про відкриття Нової Коронної Скарбниці,
що відбудеться 30 червня)
Королівські сади із тимчасовою виставкою: "Сад дракона. Броніслав Кульгавий на Вавелі".
Тимчасова виставка: "Вичулковського знайдено"
Тимчасова виставка: "Майстерність малювання. Анджей Радваньскі (1711-1762)"
У зв'язку із проведенням Ночі Музеїв зміниться рух туристів у районі Вавельського пагорба.
Вхід на територію пагорба буде можливий із Бернардинської вулиці (ul. Bernardyńskiej ) – через
ворота біля Сенаторської вежі (baszcie Senatorskiej)
Вхід з боку вулиці Каноніча (Kanoniczej) буде закрито.

Музей Краківських Жуп у Вєлічце
Вул. Замкова 8 (ul. Zamkowa 8), тел. 12278 32 66
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Замок Жупни
19.00 - 24.00 "Сила виставки" - Відвідування постійної та тимчасової експозиції музею у Замку
Жупному. Світлова та звукова інсталяції, що відсилають до назви заходу - Сила музеїв для
України
Фінансовий збір на користь біженців із України
19.15 Відвідування тимчасової виставки: «Зі сну чи від примари?» Фантастичний живопис
Теофіла Очєпкі - куратора виставки
19.00 - 22.00 „Сила Солі” - навчальні заняття для дітей
19.00 - 22.00 „Сила Гри”- Гра на свіхому повітрі для сімей „ Гірська чи романтична - Величка
пам’ятає романтиків”
20.00 „Сила музики романтизму" - концерт учнів Комплексу Музичної Школи у Вєлічце
22.00 „Сила Світла”- лазерне шоу
22.30 „Сила лотерейних веселощів". - розіграш призів
Музейна експозиція на 3-му рівні у Соляній шахті
Відвідування виставки із гідом. Бронювання лише через форму заявки на сайті
www.muzeum.wieliczka.pl (від 10 травня 9.00 години – до закінчення місць)
Збір вхідних квитків та груп перед музейним магазином – Галереєю у замку Жупному
Вул. Замкова, 8 – вхід з боку проспекту Яна Павла ІІ.
Як дістатися до Вєлічки: Малопольська залізниця, MPK 204, 244, 304, нічний автобус 904

Галерея сучасного мистецтва „Bunkier Sztuki”
Головний Ринок 20б Палац Потоцьких (Rynek Główny 20 Pałac Potockich), тел.
12 423 12 43
19.00 - 22.00
Вхід 2 зл
Акційна ціна на книги в MOCAK- bookstore-BUNKIER: - 20% на нові видання, до - 80% на
старі видання
Конкурс: "Шопоголіки підкорюють Краків"
25 квітня оголошено конкурс, роботи можна надсилати до 9 травня. Презентація відібраних
робіт відбудеться під час Ночі Музеїв. Правила конкурсу: розробіть свій власний концепт
постаті-шопоголіка відповідно до навчальної картки із сайту Bunkra Sztuki. Фотографії
завершених робіт можна надіслати на електронну адресу: konkurs@bunkier.art.pl
Ми також заохочуємо вас надсилати фотографії Кракова - нові місця, які підходять для
краківських шопоголіків. Відібрані витвори мистецтва, створені на основі навчальних карток та
фоторобіт, будуть виставлені під час Ночі музеїв у просторі MOCAK- bookstore-BUNKIER
17.00 – 22.00 Арт-станція "Бункер" у просторі книгарні MOCAK-Bookstore-BUNKER
Це місце для дітей та підлітків. На стенді за допомогою педагога можна буде зробити художні
роботи. Художні завдання будуть засновані на освітніх картках, на які надихнула виставка в
Галереї
19.00 – 22.00 Екскурсії по виставці Малгожати Маркєвіч: "Це більше не чоловічий світ"
Можливість взяти участь у відкритих екскурсіях по виставці – відкрита формула означає, що
реєстрації учасників не буде – всі бажаючі зможуть взяти участь.
Екскурсії проходитимуть у формі 20-хвилинних зустрічей. Кожен з них починатиметься з
повної години

Краківський скляний завод
Вул. Ліпова (ul. Lipowa 3), тел. 12 423 67 90

(Лукащєвічцька Дослідницька Мережа - Інститут Кераміки та Будівельних Матеріалів)
19.00 - 24.00
Вхід 1 зл
19.00 Відкриті виставки робіт зі скла Маріанна Гологурськєго
20.15 - 21.45 Відвілування постійної музейної виставки: „Скло у Кракові. Промисловість та
мистецтво. 1931-1998” з гідом (максимально 30 осіб в групі)
Вхід в годинах: 20.15, 21.00, 21.45
22.30 i 23.00 Демонстрації ручного формування скла, тобто нічні зустрічі біля печі (обов’язкове
бронювання місць, максимум 30 осіб на демонстрацію)
Обовязкова резервація місць електронною адресою: khs@lipowa3.pl або за телефоном: 12 423
67 90.
Максимально: 30 осіб

Супровідна програма

Навчальний Центр ЗУПИНКА ІСТОРІЯ
Вул. Юліана Дунаєвскєго 8 (ul. Juliana Dunajewskiego 8)
17.00 - 24.00
Запитання: oben.krakow@ipn.gov.pl (Назва листа: „noc muzeów”)
17.00 Відкриття виставки „Стежка надії. Одіссея свободи" (головна аудиторія)
17.30 – 22.00 ГРА ШИФРІВ 1920 (Маленька Аудиторія) - Ігровий проект, підготовлений як гра
з перспективою першої особи (FPP), що складається з трьох місій. Вони описують хід
польсько-більшовицької війни та вплив польської криптології на її переможне завершення.
Кожен із нас може зламати більшовицькі шифри та знищити радянський бронепоїзд.
Презентації відбудуться за підтримки реконструкторів: GRH K. u. K. STURMTRUPPEN, який
представить реконструкцію Польської Армії 1918-1920 років (стрілки у польовій формі та
штабні унтер-офіцери)
17.00 - 23.00 Зона історичної реконструкції (головна зала) - Асоціація Історичної Реконструкції
"WRZESIEŃ '39", Асоціація Угорського Спеціальних Військ, презентація профілів підпільників
консперації 1939 - 1945 років, змовників Союзу збройної боротьби та Армії Країни презентація уніформи та обладнання; PSZ на Заході.
Короткі лекції/виступи під час шоу.
18.00 – 21.00 "Надзвичайно напружена робота наших слідчих органів". - Прогулянка слідами
краківських злочинів Другої Польської Республіки з Міхалом Хліпалою та співробітниками
OBEN IPN у Кракові. Тривалість: 3 години. Початок: 18:00. Місце зустрічі: вхід до історичної
зупинки IPN у Кракові, вул. Дунаєвського, 8 (кут вул. Гарбарської та вул. Дунаєвського
(ul. Dunajewskiego 8 (róg ul. Garbarskiej i ul. Dunajewskiego)).
Запис: oben.krakow@ipn.gov.pl (в назві: „udział w spacerze szlakiem zbrodni”)
20.00 – 22.00 Розігрів у настільні ігри – із призами.
Турніри з освітніх настільних ігор, розроблених Інститутом національної пам'яті (наприклад,
"Ведмедик Войтек", "Знайди знак", Авіаційні ігри "303", "111", "Черга" та інші освітні ігри)
Запис: oben.krakow@ipn.gov.pl (в назві: „udział w turnieju gier planszowych”)
17.00 – 19.00 Зона для наймолодших – Історія в Кольорах – майстер-класи для дітей віком 5 - 8
ровік
Додаткова інформація: https://krakow.ipn.gov.pl/ та https://www.facebook.com/IPNKrakow

Цент Екологічного Навчання „Symbioza”
Алея Жуброва 15 (aleja Żubrowa 15)
10.00 - 24.00
Вхід 1 зл
Відвідування виставок з з педагогом з природознавства:
Квитки на заходи, організовані у CEE Symbioza, можна придбати на сайті:
https://bilety.symbioza-krakow.pl

Час у ліс із Совою. Запрошуються лише сім'ї з дітьми віком від 5 років.
Вільний вхід у годинах:
10.00 - 11.30
12.30 - 14.00
Природні майстер-класи:
„Усі ми друзі Сови”
Сіра неясить - одна із дев'яти видів сов, що машкає у польських лісах. У ході майстер-класу ми
дізнаємося про різноманітність цих тварин та навчимося розпізнавати окремі види. Ми
з'ясуємо, чи є у сов якісь переваги і чому вони такі унікальні. А може, ви заберете із собою
додому сову, зроблену своїми руками?
Майстер-класи проводяться у годинах:
15.00 - 16.00
17.00 - 18.00
Відвідування постійної експозиції (тільки у нічному залі) у супроводі педагога-природознавця:
"Час нічного лісу". - Запрошуються лише сім'ї з дітьми віком від 5 років.
Відвідувачі вирушать в унікальну подорож разом із тваринами, активними переважно вночі,
щоб розгадати таємниці та дізнатися про життя нічного лісу.
Години входу:
19.00 - 19.45
20.00 - 20.45
21.00 - 21.45
Відвідування постійної експозиції з аудіогідом:
Час для лісу з Борсуком, Жабкою та Совою. Запрошуються лише сім'ї з дітьми віком від 5
років.
Вхід в годинах від 19.00 до 24.00 (останній вхід до аудиторії о 23.15)
Додаткова інформація: https://symbioza-krakow.pl/

Організатори залишають за собою право вносити зміни до програми

