
Godz. 17.00
• Muzealne podchody. 

 Zabawa dla rodzin z dziećmi od 6 lat.

 Zbiórka przy kasie MNP.

 Prowadzenie: Paulina Broniewska.

Godz. 18.00
• Spacer po Galerii Sztuki Polskiej XVI–XVIII w.,

 z uwzględnieniem sali Staropolskiej Sztuki

 Funeralnej i najlepszej w Polsce kolekcji portretów

 trumiennych oraz wyjątkowych dzieł sakralnych.

 Prowadzenie: Adriana Podmostko-Kłos

Godz. 18.30
• Spacery edukatorów MNP – Arcydzieła sztuki

 europejskiej XVI–XIX w.

 Prowadzenie: Kinga Sibilska

Godz. 19.00
• Spacer po Galerii Sztuki Współczesnej tropem

 czterech artystów: Andrzeja Wróblewskiego,

 Jerzego Nowosielskiego, Natalii LL i Magdaleny

 Abakanowicz.

 Prowadzenie: dr Anna Borowiec

Godz. 19.00 (ENGLISH)
• Walk through the Gallery of European Art will

 be an opportunity to explore the outstanding

 collection of Atanazy Raczyński as well as other

 masterpieces of Italian, Spanish or Flemish artists.

 We will discover stories of the most important

 paintings from the collection and talk about the

 meanings that cannot be noticed at first glance. 

 Prowadzenie: Martyna Łukasiewicz

Godz. 19.30
• Galeria Sztuki Polskiej od końca XVIII w. do 1945 r. 

 – oprowadzanie po ekspozycji III piętra Nowego

 Gmachu, prezentujące zbiory malarstwa z kolekcji

 MNP z przełomu XIX i XX wieku. 

 Prowadzenie: dr Agnieszka Skalska

Godz. 20.00
• Kolekcja sztuki średniowiecznej Muzeum

 Narodowego w Poznaniu jest nieduża, ale za to

 różnorodna. Obejmuje zabytki sztuki sakralnej

 pochodzące z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej,

 Pomorza Zachodniego oraz Dolnego Śląska,

 a także pojedyncze przykłady plastyki

 południowoniemieckiej i lotaryńskiej. 

Podczas spaceru wspólnie odkryjemy najciekawsze

eksponaty z epoki średniowiecza. 

Prowadzenie: dr Patrycja Łobodzińska

Zapraszamy na spacer w języku ukraińskim
prezentujący najważniejsze obiekty z kolekcji 
poznańskiego Muzeum Narodowego. 

20.00.
Юлія Філь, PhD, Національний музей мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків, Київ
(dr Yulia Fil, Khanenko Museum, Kijów)
Запрошуємо на екскурсію, присвячену 
найважливішим предметам мистецтва
з колекції Національного музею в Познані.
Екскурсія проводитиметься
українською мовою.

Godz. 20.30
• Spacery edukatorów MNP – Sztuka polska

 w kolekcji MNP

 Prowadzenie: Zuzanna Sokołowska

Godz. 21.30
• Gabinet Numizmatyczny – omówienie plakiet

 renesansowych znajdujących się na ekspozycji

 stałej w przestrzeniach Galerii Malarstwa

 Europejskiego. 

 Prowadzenie: dr Witold Garbaczewski

Godz. 22.00
• Galeria Sztuki Starożytnej została pomyślana

 jako mała panorama starożytnych kultur

 śródziemnomorskich. Wśród naszych zbiorów

 znajdują się między innymi starożytności egipskie

 sięgające swoją chronologią kultury Nagada,

 popiersia rzymskich cesarzy, zabytki z Troi oraz

 przykłady greckiego malarstwa wazowego.

 Prowadzenie: dr Wojciech Jenerałek

Godz. 22.30
• Spacery edukatorów MNP – Top 10

 Prowadzenie: Katarzyna Drozdowska-Sawińska

gotowi podzielić się najciekawszymi historiami 

o naszych obiektach, a także materiałami

edukacyjnymi do oglądania, słuchania i… wąchania.

Godz. 18.00 i 20.00
• Pokaz walk rycerskich na miecze i broń

 drzewcową w wykonaniu Bractwa Rycerskiego

 herbu Prus (dziedziniec przed muzeum)  

•  Po pokazie okazja do obejrzenia rycerskiego

 rynsztunku.

Godz. 19.30 

Spotkanie na wystawie czasowej „Rama do obrazu”,

prezentowanej w podziemiach Muzeum Sztuk 

Użytkowych. Jest to pierwsza ekspozycja w ramach
nowego cyklu wystaw konserwatorskich
pt. „Z bliska. Spotkania z konserwacją”, którą będzie

można zwiedzać do 18.09.2022.

Prowadzenie: Agnieszka Kunicka-Goldfinger,

Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda

oraz Pracownicy Pracowni Ram i Pozłotnictwa MNP.

Wstęp do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Sztuk Użytkowych  i Muzeum Instrumentów

Muzycznych za 1 PLN

NOC MUZEÓW W POZNANIU
PROGRAM – 14.05.2022

MUZEUM NARODOWE
W POZNANIU
GALERIA MALARSTWA
I RZEŹBY 

Miejsce: al. Marcinkowskiego 9
Godz. otwarcia:  17.00–1.00
Wstęp:  1 PLN

Muzeum Sztuk Użytkowych czeka na Państwa,

proponując odkrywanie naszych eksponatów

– w tym skarbów ukrytych na ekspozycji

w szufladach! Czekają też kuratorzy i edukatorka,

MUZEUM NARODOWE
W POZNANIU
MUZEUM SZTUK
UŻYTKOWYCH

Miejsce: Góra Przemysła 1
Godz. otwarcia:  17.00–1.00
Wstęp:  1 PLN

Godz. 18.00
• WYKŁAD: Olga Olejniczak
 „Chopin i jego fortepiany” (Sala Groblicza)

Godz. 20.00 
• WYKŁAD: Patryk Frankowski
 „Romantyczna «blacha»”
 (Sala Groblicza)

MUZEUM NARODOWE
W POZNANIU
MUZEUM INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH

Miejsce: Stary Rynek 45
Godz. otwarcia:  17.00–1.00
Wstęp:  1 PLN
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Godz. 17.30 i 21.00
• Lekcje żywej historii – przygotowane przez

 stowarzyszenie: Ochotniczy Reprezentacyjny

 Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach

 15. Pułku Ułanów Poznańskich (przed Odwachem)

Godz. 18.00–21.00
• Projekcje filmu o tematyce Powstania

 Wielkopolskiego (sala kinowa Muzeum)

• Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Powstania

 Wielkopolskiego 1918–1919 „Powstanie

 Wielkopolskie 1918–1919. Droga do Niepodległości”

Nowa wystawa stała Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918–1919 jest nowoczesną i atrakcyjną

dla widza formą przekazu historycznego i muzealnego

o Powstaniu Wielkopolskim. Wystawę uzupełniają 

liczne multimedia. 

Autorzy i kuratorzy wystawy: Marcin Wiśniewski, 
Jan Szymański, Jan Gruszka
Wystawa czasowa: „Poległym na chwałę. Żywym

na otuchę. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim

1918–1919 w międzywojniu”

Autor wystawy: Jan Gruszka

WIELKOPOLSKIE MUZEUM
NIEPODLEGŁOŚCI
MUZEUM POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO 
1918–1919

Miejsce: Odwach – Stary Rynek 3
Godz. otwarcia:  17.00–0.00
 (ostatnie wejście
 do Muzeum o 23.30)
Wstęp:  bezpłatny

Spacer z opowieścią o Poznańskim Czerwcu ‘56

przybierze swobodną formę. Skierowany będzie 

zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

Godz. 18.00-19.00
• „Życie codzienne w PRL”

 Specjalne oprowadzanie zwracające uwagę

 na przedmioty z życia codziennego w PRL.

 Podczas oprowadzania ważną kwestię zajmie

 także opowieść o zajęciach domowych

 i sposobach spędzania czasu wolnego.

Godz. 20.00–20.45 oraz 22.00–22.45
• Oprowadzanie gwarą poznańską po ekspozycji

 stałej Muzeum Powstania Poznańskiego

 – Czerwiec 1956

W 1956 roku gwara była nieodłącznym elementem

życia poznaniaków. 

WMN
MUZEUM POWSTANIA
POZNAŃSKIEGO
– CZERWIEC 1956

Miejsce: ul. Święty Marcin 80/82,
 Zamek Cesarski
Godz. otwarcia:  17.00–1.00
Wstęp:  bezpłatny

Zapraszamy na oprowadzanie 

po ekspozycji stałej z użyciem gwary poznańskiej.

Dla zwiedzających przygotowane zostaną słowniczki. 

Oprowadza: Anna Matuszak.

WMN
SCHRON PRZECIWATOMOWY
DLA WŁADZ MIASTA
POZNANIA

Miejsce: ul. Słupska 62
Godz. otwarcia:  16.00–00.00

Godz. 16.00
• Zwiedzanie schronu, oprowadzanie kuratorskie

 po wystawie „Obrona Cywilna w PRL-u”, warsztaty

 i pokaz zakładania masek przeciwgazowych

Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania

został zbudowany w latach 50. XX wieku jako tajne 

centrum dowodzenia obroną przeciwlotniczą Poznania. 

Schron do początku XXI wieku pozostawał tajny.

W 2012 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

udostępniło obiekt zwiedzającym.

• Pokaz i warsztat zakładania masek

Osoby chętne będą mogły również wziąć czynny udział

w wydarzeniu i spróbować samodzielnie założyć maskę. 

Obowiązkowe zapisy: +48 (61) 8529 464
 Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie:
15 osób. O zapisach na warsztaty decyduje
kolejność  zgłoszeń.

Oprowadzanie i warsztat Barbara Kokot

• Wystawa plenerowa „Obrona Cywilna w PRL-u”

oraz warsztaty „Ćwiczenia OC pod kryptonimem Outfit” 

– kuratorka Barbara Kokot. Kuratorka wystawy

przybliży genezę, rozwój, zasięg i system ochrony

cywilów w czasach Polski Ludowej, aby przypomnieć,

jak dużą wagę przykładano do obrony mieszkańców

miast i wiosek w czasach Polski Ludowej.

WMN
MUZEUM UZBROJENIA

Godz. 17.00
• Nowa wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia

 pt. „Pod Zielonym Talizmanem – 80 lat polskich

 komandosów” (w budynku muzeum)

Wystawa przygotowana razem z Grupą Rekonstrukcji

Historycznych Commando przy KŻR LOK w Swarzędzu.

Wśród eksponatów znajdą się nieprezentowane na co 

dzień walory znajdujące się w zbiorach prywatnych 

kolekcjonerów. Całość ekspozycji ma przybliżyć 

trudną służbę w wojskach specjalnych.

Kuratorzy: Krzysztof Jankowiak i Witold Rogowski

Godz. 17.00–00.00
• Piknik militarny na terenie ekspozycji plenerowej:

 grupy rekonstrukcji historycznej i pojazdy

 militarne z prywatnych kolekcji.

Zapraszamy do zobaczenia pojazdów znajdujących

się w kolekcji muzeum oraz specjalnie sprowadzonych 

na tę okazję z kolekcji prywatnych. Podczas wydarzenia 

będzie można spotkać rekonstruktorów historycznych.

Godz. 20.00–23.00
• Dynamiczny pokaz wybranego pojazdu

 historycznego z kolekcji Muzeum Uzbrojenia

 o każdej pełnej godzinie (ekspozycja plenerowa 

 Muzeum Uzbrojenia)

Pokazy sprzętu są ukoronowaniem wielomiesięcznych

prac wolontariuszy skupionych wokół MU,

którzy zaprezentują przywrócone do sprawności 

pojazdy historyczne.

Miejsce: Al. Armii Poznań,
 Park Cytadela
Godz. otwarcia:  17.00–00.00
 (ostatnie wejście
 do Muzeum o 23.30)
Wstęp:  bezpłatny

Instytucja istnieje od ponad 150 lat.
To właśnie tutaj znajduje się sławny i unikatowy 
w tej części Europy obelisk Ramzesa II, tutaj też
można obejrzeć prawdziwą egipską mumię, słynne
wołki z Bytynia i wiele innych ciekawych zabytków
z Wielkopolski i Afryki.

Godz. 18.00–19.00
• Teleport do przeszłości – warsztaty dla dzieci
 (w jęz. polskim, tłumaczone na jęz. ukraiński),
 liczba miejsc ograniczona – zapisy od 4 maja
 przez formularz:
 https://forms.gle/bSxko6jUZ4mw7LuP6

Godz. 20.00–21.00
• Teleport do przeszłości – warsztaty dla dzieci
 (w jęz. polskim, tłumaczone na jęz. ukraiński),
 liczba miejsc ograniczona – zapisy od 4 maja
 przez formularz:
 https://forms.gle/bSxko6jUZ4mw7LuP6

Godz. 18.10 / 20.00 / 22.00
• Oprowadzanie po wystawach stałych w pałacu
 Górków – w jęz. ukraińskim

Godz. 18.20
• Oprowadzanie po wystawach – Nie święci garnki
 lepią – o ceramice w archeologii
 – dr hab. A. Mączyńska, zapisy od 4 maja przez
 formularz: https://forms.gle/M48gM6wR6TkDRpT29

Godz. 20.15
• Oprowadzanie po wystawach stałych
 – Sztuka krain nad Nilem – kilka słów o wybranych
 zabytkach na wystawach afrykańskich
 – dr Polkowski; zapisy od 4 maja przez formularz:
 https://forms.gle/M48gM6wR6TkDRpT29 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU 
PAŁAC GÓRKÓW

Miejsce: ul. Wodna 27
Godz. otwarcia:  17.00–1.00
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Godz. 21.00
• Niezwykła historia pałacu Górków

 – sala audiowizualna 2. piętro – wykład

 mgr Olgi Adamczyk

Godz. 23.00
• Oprowadzanie po wystawach stałych – Historie

 z zaświatów – zwiedzanie przed północą

 – mgr M. Felis;  zapisy od 4 maja przez formularz:

 https://forms.gle/M48gM6wR6TkDRpT29

Rezerwat Archeologiczny Genius loci jest placówką

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu zlokalizowaną

na Ostrowie Tumskim. To przede wszystkim

„miejsce dobrych pomysłów”, do których inspirację 

stanowią oryginalne umocnienia grodu poznańskiego 

z okresu średniowiecza i renesansu.

Godz. 10.00–15.00
• Gra terenowa dla rodzin z dziećmi pt. „Połącz

 kropki, czyli kilka ciekawostek o średniowiecznym

 grodzie na Ostrowie Tumskim”

Gra polega na znalezieniu ścieżki wytyczonej

na ulicach Ostrowa Tumskiego przez specjalne

medaliony. Zadaniem jest  poprawna odpowiedź

na pytania i odgadnięcie hasła. Dla śmiałków,

którym uda się rozwiązać wszystkie zagadki

przygotowaliśmy upominki! Grę można pobrać

pod linkiem umieszczonym na stronie internetowej 

rezerwatu: 

https://rezerwat.muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/158,

lub odebrać ulotkę w obiekcie przy ul. ks. I. Posadzego 3

Godz. 17.00–00.00
• Przy Okach czasu, czyli specjalnych lunetach,

 przez które można przenieść się w czasie do XI

 i XVI wieku. Przy lunetach stać będą asystenci

 tłumaczący działanie urządzeń, oraz znaczenie

 medalionów umieszczonych w chodnikach

Godz. 17.00 / 19.00 / 21.00 / 23.00
• Zwiedzanie pałacu Mieszka I oraz wnętrza

 kościoła NMP. Oprowadzają księżna Dobrawa

 i budowniczy świątyni Hanusz Prus

Godz. 18.00
• Spotkanie z zabytkami archeologicznymi

 Ostrowa Tumskiego – zwiedzanie ekspozycji

 rezerwatu z archeologiem

Godz. 20.00 / 22.00
• Wirtualny spacer po Ostrowie Tumskim za czasów

 Mieszka I i biskupa Lubrańskiego. Spotkanie

 w sali multimedialnej  rezerwatu

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU 
REZERWAT
ARCHEOLOGICZNY
GENIUS LOCI

Miejsce: Ostrów Tumski
 w Poznaniu,
 ul. ks. I. Posadzego 3
Godz. otwarcia:  17.00–1.00

Spacer „Katedra: instrukcja obsługi”
Godz. 20.00, czas trwania: 75 min.
Miejsce zbiórki – plac Katedralny

POZNAŃSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA
BRAMA POZNANIA
I GALERIA ŚLUZA

Miejsce: ul. Gdańska 2

Godz. 17.00–1.00
• Zwiedzanie ekspozycji głównej Bramy Poznania

 (ostatnie wejście o godz. 00.00)

Wstęp na ekspozycję główną będzie możliwy

na podstawie bezpłatnego biletu przygotowanego

specjalnie na Noc Muzeów 2022. Bilety będą

wydawane od godz. 17.00 w holu budynku głównego

Bramy Poznania 14 maja.

Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji wejściówki.

Kolejka po bilety będzie formowana przed wejściem

do budynku od strony ul. Gdańskiej. W trakcie trwania

wydarzenia wejście do instytucji będzie otwarte

od strony ul. Gdańskiej. Wyjście z Bramy Poznania

będzie możliwe tylko poprzez Śluzę Katedralną,

w kierunku Ostrowa Tumskiego. 

W sobotę standardowe zwiedzanie ekspozycji

głównej będzie możliwe co 20 min. do godz. 15.00

(o godz. 15.00 ostatnie wejście przed rozpoczęciem 

Nocy Muzeów).

Godz. 17.00–1.00
• Zwiedzanie wystawy czasowej w Galerii Śluza

Wstęp na wystawę czasową „Rękodzielni.
Opowieści o poznańskim rzemiośle” jest
bezpłatny, niebiletowany.

Współcześni rzemieślnicy i rzemieślniczki. Kim są?

Jakie zakłady prowadzą? Jak poszukują swojego

miejsca we współczesnym, zglobalizowanym świecie?

Na wystawie Rękodzielni prezentujemy historię

dziesięciu poznańskich pracowni rzemieślniczych.

POZNAŃSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA
TRAKT KRÓLEWSKO-
-CESARSKI

Obowiązują wejściówki, do odbioru na godzinę

przed spacerem w punkcie informacyjnym w Galerii

Śluza przy ul. Dziekańskiej 2.

 

Katedra to nie tyko budynek – katedra to coś

zdecydowanie więcej. Żeby poznać jej fenomen,

wyruszymy w podróż w czasie, do wieków średnich

– które, jak pokażemy, wcale nie były takie ciemne. 

Dowiemy się m.in., co katedra ma wspólnego

z nieboskłonem i architekturą francuską, jakie

niezwykłe zastosowanie może mieć typowy kwadrat

i czym jest cegła palcówka.

Rzućmy wspólnie światło na gotycką perłę

architektury! Maksymalna liczba uczestników to

60 osób. Decyduje kolejność – nie ma możliwości 

wcześniejszej rezerwacji. Jedna osoba może

odebrać jednorazowo do 3 wejściówek.

Godz. 17.00–1.00
• Zwiedzanie ekspozycji głównej (ostatnie wejście
 o godz. 00.00)

Wstęp na ekspozycję główną będzie możliwy
na podstawie bezpłatnego biletu przygotowanego
specjalnie na Noc Muzeów 2022. 

Bilety będą wydawane od godz. 17.00 w holu
Collegium Martineum w godzinach trwania
wydarzenia. Nie ma możliwości wcześniejszej
rezerwacji wejściówki. 

W sobotę standardowe zwiedzanie ekspozycji
głównej będzie możliwe co 15 min do godz. 15.00 
(o godz. 15.00 ostatnie wejście przed rozpoczęciem
Nocy Muzeów).

Godz. 16.00 i 18.00
• Zwiedzanie budynku Collegium Martineum.
 Czas trwania ok. 90 min 
 Miejsce zbiórki: dziedziniec Collegium Martineum
 (wejście od strony ul. Kościuszki).

Zwiedzanie wyjątkowego gmachu Collegium
Martineum kryjącego niezwykłą historię. Jego
tajemnice odsłoni przed uczestnikami znawca
tematu, prof. UAM, dr hab. Konrad Białecki.

Tu, gdzie dziś znajduje się gmach Collegium
Martineum, na początku lat 30. XX w. w suterenach
funkcjonowała tajna filia polskiego Biura Szyfrów, 
gdzie swą kryptologiczną karierę zaczynali późniejsi 
pogromcy Enigmy. Budynek był świadkiem wydarzeń 
poznańskiego Czerwca’56 i okupacji studenckiej  
z 1990 r., która doprowadziła do przekazania go
na potrzeby Wydziału Historii UAM. 

Liczba miejsc ograniczona – by móc wziąć udział 
w oprowadzaniu, należy pobrać uprzednio
wejściówkę. Bezpłatne wejściówki dostępne będą 
w kasach Centrum Szyfrów Enigma od 10.05 od
godz. 9.00 do 14.05 do godz. 15.00. Zwiedzanie nie 
obejmuje wejścia na ekspozycję CSE.

POZNAŃSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA
CENTRUM SZYFRÓW
ENIGMA

Miejsce: ul. Święty Marcin 78
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W ramach Nocy Muzeów zaprezentujemy bieliznę

historyczną. Wśród obiektów znajdą się zarówno 

oryginalne elementy garderoby, jak i reprodukcje.

MUZEUM HISTORII UBIORU

Miejsce: ul. Kwiatowa 14/2, Poznań
Godz. otwarcia:  18.00–22.00
Wstęp:  1 PLN

Temat przewodni wystawy – przegląd produktów

Zrzeszenia Unitra na przestrzeni lat 70. , 80. i 90.

MUZEUM UNITRY

Miejsce: os. Przyjaźni, paw. 120,
 Osiedlowy Dom Kultury
 Słońce
Godz. otwarcia:  17.00–22.00

Godz. 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00.
• Zapraszamy na humorystyczne pokazy

 o poznańskich rogalach i gwarze poznańskiej

 w niesamowitej wieczornej scenerii. Elementem

 każdego pokazu jest też degustacja rogali,

 co pomoże nabrać siły do dalszego zwiedzania.

Zwiedzanie wystawy czasowej WYSZYŃSKI

– PATER PATRIAE, która jest artystycznym 

świętowaniem beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 

Na wystawie zgromadzonych zostało ponad sto 

prac w różnorodnych technikach artystycznych 

(malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, multimedia).

W projekcie bierze udział 85 twórców z różnych 

regionów Polski.

W ramach wystawy na Dziedzińcu Akademii

Lubrańskiego prezentowany będzie wideoart 

Piotra Zaporowicza Pater Noster (2022).

ROGALOWE MUZEUM

Wejście do Muzeum znajduje się
od ul. Klasztornej 23

Bilety w specjalnej cenie 15 zł / os.
dostępne 15 min przed pokazem 

Pokazy odbywają się co godzinę 
(obowiązuje kolejność przyjścia,
brak możliwości rezerwacji).

MUZEUM
ARCHIDIECEZJALNE
– AKADEMIA
LUBRAŃSKIEGO

Miejsce: Jana Lubrańskiego 1
Godz. otwarcia:  17.00–0.00

O godzinie 20.00 wystąpi Chór Kameralny

Akademii Lubrańskiego oraz muzycy Akademii 

Muzycznej w Poznaniu.

Do zwiedzania dostępna będzie również wystawa

stała Muzeum Archidiecezjalnego.

MUZEUM FARMACJI IM.
PROF. W.W. GŁOWACKIEGO
WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY 
APTEKARSKIEJ
W POZNANIU

Miejsce: al. Marcinkowskiego 11
 (oficyna)

W programie wystawa stała, wystawa czasowa

poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi oraz

trzy prelekcje: 

• Ignacy Łukasiewicz – mgr farmacji, patriota,

 wynalazca i filantrop

• Doping w belle époque

• Naturalne antybiotyki

MUZEUM UNIWERSYTETU
IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miejsce: Collegium Maius,
 ul. Fredry 10, Poznań

• Adam Mickiewicz – NASZ PATRON – Rok 2022

 został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

 Dokładnie 200 lat temu w 1822 r. w Wilnie ukazały

 się Ballady i romanse Adama Mickiewicza – dzieło,

 które wyznaczyło początek epoki romantyzmu

 w Polsce. Na tę szczególną okazję przygotowaliśmy

 szereg atrakcji.

• Gra miejska „Przechadzka z Adasiem”

 Gra do pobrania podczas Nocy Muzeów (Collegium

 Maius, ul. Fredry 10, Poznań)

 (Upominki dla pierwszych 20 rodzin, które

 ukończą grę)

• Oprowadzanie (zbiórka: hol główny budynku

 Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań)

Godz. 8.00 / 19.30 / 21.00
(czas oprowadzania ok. 30 minut)

• Goście zostaną oprowadzeni po budynku Collegium

 Maius, mieszczącym się w centrum Poznania.

 Zostaną zaprowadzeni do miejsc, które na co dzień

 nie są dostępne szerokiej publiczności. Podczas

 Nocy Muzeów zajrzymy m.in. do gabinetu rektora

 Uniwersytetu Medycznego im. Karola

 Marcinkowskiego. Gości oprowadzi  dyrektor

 Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

 prof. UAM, dr hab. Andrzej Gulczyński.

  
Prelekcje (Sala Śniadeckich, Collegium Maius,
ul. Fredry 10, Poznań):

Godz. 20.00
• dr Elżbieta Lijewska – Szlakiem Mickiewicza

 po Wielkopolsce (ok. 15 minut)

Prelegentka jest znawczynią i popularyzatorką

związków Mickiewicza z Wielkopolską, pracuje jako

adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

(Laboratorium Dokumentacji Literackiej), jest m.in.

współredaktorką książki „Na tropach Adama

Mickiewicza w Wielkopolsce”.

Godz. 20.30
• prof. UAM, dr hab. Andrzej Gulczyński
 – Jakie będzie Muzeum UAM?

Prelegent jest dyrektorem MUAM, badaczem
europejskiej kultury prawnej, dziejów nauki
i dziedzictwa Wielkopolski. Autor publikacji
naukowych i redaktor serii „Dziedzictwo Wielkopolski”,
„Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”,
„Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa
Poznańskiego Uniwersytetu”. W latach 2014–2020 
był prezesem Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk.

Wystawy:

Godz. 18.00–23.00
• (korytarze Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań)
 „Dlaczego Mickiewicz, czyli o tym, jak Poeta został
 patronem Uniwersytetu”

Wystawa planszowa ukazująca związki A. Mickiewicza
z Wielkopolską, prowadzone tu badania nad jego
twórczością, nadanie imienia uniwersytetowi oraz
sposoby kultywowania osoby Patrona.

• „Collegium Maius – Od Kolonizatorów
 do Polonistów”

Wystawa planszowa przedstawiająca historię
jednego z najważniejszych budynków 
uniwersyteckich w Poznaniu, będącego obecnie
siedzibą  Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
UAM. Fotografie, dokumenty i cytaty przypomną 
dawne wydarzenia i pomieszczenia.

Warsztaty dla dzieci (od 7 do 9 lat)
• Sala 226, Collegium Maius, ul. Fredry 10,
 Poznań, godz. 18.00, 19.30

Lalka, miś, klocki… – dawne i współczesne
zabawki dziecięce – zapisy  61 829 47 40

Zabawki są najważniejszym przedmiotem
dzieciństwa. Pełnią różne funkcje: ludyczną
(zabawową), socjalizacyjną, wychowawczą,
edukacyjną, terapeutyczną. Celem warsztatów
będzie przedstawienie nie tylko zabawek, którymi 
bawiły się dzieci w dawnych czasach, ale także tych 
współczesnych. Dzieci nauczą się, jak można w prosty
sposób  przygotować najprostsze przedmioty
służące zabawie.
Warsztaty prowadzone przez zespół pod kierunkiem 
prof. Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak
i prof. Doroty Żołądź-Strzelczyk.

• Zagadkowe zwiedzanie rodzinne
 „W poszukiwaniu Mickiewicza” (rodzice z dziećmi)
 (hol Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań),
 wejście co 15 minut – zapisy 61 829 47 40

MUZEA
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Godz. 17.00–21.00
• Ćwicz swoją spostrzegawczość, poszukując
 wizerunków Adama Mickiewicza na terenie budynku 
 Collegium Maius.  Rozwiązując zagadki na trasie, 
 dowiedz się ciekawych rzeczy o naszym patronie. 
 Nie obawiaj się zajrzeć w najciemniejsze zakamarki 
 pomieszczeń, by móc trafić w miejsca, gdzie ukryte 
 jest oblicze wieszcza.

Możliwość obejrzenia kolekcji meteorytów,

minerałów, skał, okazów paleontologicznych. 

Szczególna atrakcja to dwa ogromne polskie

meteoryty, w tym ważący ponad 260 kg fragment

meteorytu Morasko. To niezapomniana okazja

spotkania z nieziemską materią.

MUZEUM ZIEMI UAM

Miejsce: ul. Bogumiła Krygowskiego 10
Godz. otwarcia:  17.00–23.00

W programie: Poczęstunek wojskową grochówką. 

MUZEUM  INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW
GEODEZYJNYCH

Miejsce: przy Zespole Szkół
 Geodezyjno-Drogowych
 ul. Szamotulska 33, Poznań
Godz. otwarcia:  16.00–19.00
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Godz. 16.00
• „Natura (w) Zamku” – spacer

 Prowadzenie: Agata Miatkowska-Gołdyn

 Hol Balkonowy, obowiązują wejściówki dostępne

 od 4.05 w kasie CK ZAMEK

Spacer pozwoli odkryć w kamiennych i drewnianych

wnętrzach wątki żyjącej natury. Owady, rośliny,

zwierzęta w formie realistycznej lub symbolicznej 

to odwołania do świata pól, lasów i łąk. Dlaczego 

znalazły się w Zamku i dlaczego przybrały właśnie 

takie formy? Oprowadza zamkowa przewodniczka.

Godz. 17.00
• Wykład dr. hab. Bartłomieja Gołdyna (45’)

 – „Świat muszli i ich mieszkańców”

Wykład odpowie między innymi na pytania: na ile

„architektoniczne” wynalazki mięczaków 

porównywalne są do tego, co zobaczyć możemy

w naszych budowlach? 

• Wykład dr. Jacka Wendzonki (45’) „Architektura

 na sześciu nogach” 

Społeczeństwa owadów powstały w wyniku ewolucji

kilkukrotnie i niezależnie. Każda z grup owadów 

społecznych ma inne patenty na tworzenie różnego

rodzaju konstrukcji i budowli. Wykład m.in. o historii

użycia wosku, papieru i organicznego cementu.

Hol Balkonowy, obowiązują wejściówki dostępne 

od 4.05 w kasie CK ZAMEK

Godz. 18.00-22.00
• „Zapytaj mnie o Gaudiego”

 Przestrzenie CK ZAMEK, obowiązuje bilet

 na wystawę „Antoni Gaudí”

Godz. 18.00-22.00
• W wybranych przestrzeniach wystawy dostępne

 będą zamkowe przewodniczki, z którymi będzie

 można porozmawiać o konkretnych obiektach,

 o Gaudím, Barcelonie lub wystawie jako całości. 

 * Wystawie Antoni Gaudi towarzyszy mapka

 w jęz. ukraińskim. Zamek można zwiedzać również

 indywidualnie z ukraińską mapką.

Godz. 19.00
• Premiera spektaklu: „Tranquillo”, reż. i chor.

 Janusz Orlik; Teatr Klucz im. W. Deneki 

 Sala Wielka, bilety: 30 zł (n), 20 zł (u)

Teatr Klucz (dawniej: Nowi w Nowym) zaprasza

na spektakl taneczny dla widzów w każdym wieku.

Z niewielką ilością tekstu, tłumaczony na polski język

migowy. Aktorzy Teatru Klucz są uczestnikami

Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak. 

Spektakl zrealizowany w ramach projektu

performatywnego „Obecność”, przygotowanego 

przez CK ZAMEK we współpracy z norweskim 

CODA Oslo International Dance Festival oraz 

warszawskim Teatrem 21 dzięki grantowi z Funduszy 

Norweskich i EOG.

Godz. 22.00
• Spektakl „Życie. Main Station”, 

 reż. Barbara Prądzyńska, Scena Nowa, bilety: 10 zł

„Życie. Main Station” to spektakl, który wyłonił się

podczas zajęć Studia Teatralnego. Pasażer, który

znajduje się w życiowej pustce, zostaje zaproszony 

przez Konduktora do Pociągu. O czym śni Pasażer? 

Kogo spotyka w Pociągu? Kim jest Konduktor? 

Czy Pasażer wysiądzie z Pociągu?

Godz. 22.30
• Pokaz filmu: „Horror X”

 Sala Audiowizualna, bilety: 18 zł (n), 16 zł (u)

Godz. 23.00
• Pokaz filmu: „Chungking Express” w ramach

 ponownej retrospektywy Wong-Kar-Waia

 Sala Kinowa, bilety: 15 zł

WYSTAWY
Wystawy czynne do północy.

5.03–3.07
• ANTONI GAUDÍ 

 Kuratorka: Charo Sanjuán Gómez. Sala Wystaw,

 przestrzenie Zachodniego Skrzydła, bilety: 15 zł.

 Partnerzy wystawy: Veolia, Hotel NH.

Antoni Gaudí to jedna z najwybitniejszych,

najbardziej rozpoznawalnych i podziwianych postaci

w historii sztuki. Na wystawie prezentujemy ok. 150

eksponatów. Jest to pierwsza w Polsce, największa

w Europie, tak obszerna prezentacja dokonań

hiszpańskiego architekta.

30.04−3.07
• ISTOTA PIĘKNA 

 Hol Wielki, wstęp wolny

 Kuratorka: Agata Miatkowska-Gołdyn.

 Fotografie: Bogusław Daraż.

 Koncepcja, teksty i opieka merytoryczna:

 dr hab. prof. UAM Rafał Bernard (wątki

 przyrodnicze), dr Agata Miatkowska-Gołdyn,

 dr Dorota Żaglewska (wątki artystyczne).

 Wystawa w ramach programu towarzyszącego

 wystawie Antoni Gaudí.

CENTRUM KULTURY ZAMEK

Miejsce: ul. Święty Marcin 80/82

TEATR WIELKI
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 
W POZNANIU

Miejsce: ul. Fredry 9

Wystawa ma na celu przedstawienie powiązań

świata przyrody ze sztuką. Prezentowane zdjęcia

owadów, zarówno z Polski, jak i świata, pozwalają

w pełni docenić niezwykłe twory natury. Wystawa

składa się z efektownych fotografii oraz

rozbudowanych opisów.

28.04–19.06
• LARYS LUBOWICKI „Corpus Hominis” 

 Galeria Fotografii pf

Punktem wyjścia cyklu „Corpus Hominis” jest

pytanie o współczesne postrzeganie cielesności

i estetyki z nią związanej. W realizacji projektu 

wykorzystane zostały techniki używane 

w diagnostyce medycznej: rejestracja elektronów, 

pola magnetycznego, promieniowania X, światła 

widzialnego czy dźwięku. Na fotografiach obok 

obrazów zdrowych tkanek funkcjonują choroby 

i tkanki pobierane z sekcji zwłok. Wszystkie

przedstawiają to samo życie, nieidealne i śmiertelne.

6.05–29.05 
• ARTUR ROZEN „Dłuższy krajobraz” 

 Laboratorium, wstęp wolny

Wystawa „Dłuższy krajobraz” jest efektem rezydencji

Artura Rozena, podczas której badał historię

Poznańskiego Okręgu Przemysłowego. Ikonografia 

manufaktur i architektura funkcjonalna czerpały

swoje odniesienia w przemysłowej symbolice 

z przyrody. Rozen otwiera nową perspektywę

ich odczytywania.

Noc Muzeów w Operze 

Godz. 7.00 / 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30
20.00 / 20.30 / 21.00
• wystawa w gmachu poznańskiej Opery

Godz. 11.00 / 19.00
• spektakl baletowy „Ślady” w Auli Artis

 (ul. Kutrzeby 10) – Bilety ze specjalną zniżką na

 hasło NOC MUZEÓW do kupienia w kasie Teatru

 (kasy czynne środa–sobota 13.00–18.00)
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Pegaz na dachu opery już niecierpliwie stuka

kopytami, teatralne kostiumy szeleszczą falbanami, 

cicho trzeszczą deski sceny…

To Noc Muzeów w Operze. Jedyna taka noc, 

w trakcie której zdradzamy teatralne tajemnice, 

pokazujemy archiwalne skarby, ujawniamy sekrety 

przygotowań premierowych. Na kilka godzin Sala

Drabowicza zamienia się w muzeum 

teatralnych rozmaitości.

UNIWERSYTET
ARTYSTYCZNY 
IM. MAGDALENY
ABAKANOWICZ
W POZNANIU

Miejsce: Budynki:
 Al. Marcinkowskiego 29
 – bud. A
 ul. 23 Lutego 20 – bud. B
Godz. otwarcia:  18.00–20.30

MIĘDZYNARODOWE
TARGI POZNAŃSKIE

WORLD PRESS PHOTO

Godz. otwarcia:  19.00–23.00

Program specjalny: 

• Aukcja Sztuki dla Ukrainy!
 Atrium UAP, bud. B

Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone

zostaną na zapewnienie godnych warunków 

bytowych osobom z doświadczeniem  uchodźczym

i artystycznym, a także na materiały do pracy

dla artystycznej grupy samopomocowej oraz 

na warsztaty dla ukraińskich dzieci. Prace na aukcję

zgłosili m.in. Iwona Demko, Zbigniew Libera,

Max Skorwider czy Katarzyna Swinarska

i wielu innych.

Podczas aukcji dodatkowo odbędzie się kiermasz

sztuki i rękodzieła ukraińskich twórców i twórczyń.

Godz. 20.30
• Koncert specjalny: Piotr Bosacki, Zwoje - sekstet

 CKS Uniwersytetu Przyrodniczego

 Atrium UAP, bud. B

Godz. 17.00 – Atrium UAP

Godz. 21.00 – dziedziniec UAP
• Koło Naukowe Animusz oraz goście /

 Filmy animowane dla Ukrainy Atrium UAP

 i dziedziniec UAP, budynki A i B

#StandWithUkraine 

Mappingowy pokaz animacji przestrzennej na murach

dziedzińca UAP. Filmy studentek i studentów Katedry 

Animacji UAP powstały z inicjatywy festiwalu 

Linoleum: Stand with Ukraine.

W drugiej części pokaz krótkometrażowych filmów

animowanych twórców ukraińskich, w tym studentów

UAP oraz dzieci, które powstały podczas warsztatów 

filmu animowanego, organizowanych przez Fundację 

Filmowiec z Poznania i Stowarzyszenie 

Fantasia z Drezna.

TEATR POLSKI

Miejsce: ul. 27 Grudnia 8/10

Teatr w ciemno

Godz. 18.00 / 20.00 / 22.00 / 00.00 

• Oprowadzanie po teatrze.

 Wejściówki bezpłatne dostępne w kasie teatru

 od 10 maja – nie prowadzimy rezerwacji miejsc!

Godz. 18.00 

• Oprowadzanie dla rodzin i dzieci – elementarna

 wiedza o teatrze.

Godz. 20.00
• Oprowadzanie przeznaczone dla społeczności

 ukraińskiej, tłumaczenie na język ukraiński.

Godz. 22.00  / 00.00 

• Oprowadzanie z ograniczeniem wiekowym

 od 16 lat. Teatr w ciemno. Zwiedzanie z latarkami

 i duchem.

Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły

wziąć udziału w spacerze teatralnym.

Pracownia Interfejsu Graficznego 
NOWE APKI
Atrium UAP, bud. B

Kto nie chciałby sprawniej segregować śmieci,

odszukać kota lub wymienić się kwiatami z sąsiadem? 

Prezentacja intrygujących aplikacji na urządzenia 

mobilne zaprojektowanych przez studentów

Pracowni Interfejsu z Wydziału Grafiki 

i Komunikacji Wizualnej.

Godz. 21.30
• Nocne oprowadzanie po Uniwersytecie

 Artystycznym

 zbiórka: dziedziniec UAP, budynki A i B

Wystawy w Miejskich Galeriach UAPB

Godz. 18.00-22.00
• Duża Scena UAP, ul. Wodna 24

• Galeria Curators'Lab, ul. Nowowiejskiego 12

• Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9

• Galeria Szewska 16, ul. Szewska 16

 

• Studenci i studentki international UAP 

 | wystawa zbiorowa,

 Galeria Duża Scena 

• Koło Naukowe Rzeźby | ZIN#4

 Galeria Curators'Lab

• Nina Kruger | wystawa indywidualna

 kuratorka: Aleksandra Zhuchko, opieka

 merytoryczna: Piotr Macha

 Galeria Design UAP

• Dorota Tarnowska-Urbanik | Raz do roku jelenie

 łowią ludzi

 kuratorzy: Natalia Czarcińska, Jerzy Muszyński

 ul. Szewska 16

Bilety:
Ulgowe: 20 zł 
Normalne: 35 zł 

Link do zakupu biletów:

https://tobilet.pl/wystawa–world–press–photo–
65–edycja.html

Wystawa World Press Photo odbywa się w ramach

wydarzenia Sztuka w Świecie. Podczas tegorocznej

edycji specjalne niezależne jury zdecydowało 

o wyłonieniu regionalnych zwycięzców w czterech

kategoriach: Singles, Stories, Long-Term Projects 

i Open Format. Nagrodzono 24 autorów z 23 krajów. 

W trakcie trwania wystawy World Press Photo,

w ramach wydarzenia Sztuka w Świecie, zobaczyć

będzie można wystawy towarzyszące:

• Historia uchwycona w kadrze
 – 100-lecie MTP – Szymon Brodziak

Wystawa Szymona Brodziaka – mistrza fotografii

czarno-białej, najmłodszego artysty i pierwszego

Polaka, którego prace zostały wystawione w Fundacji

Helmuta Newtona w Belinie oraz zdobywcy 1. miejsca

w konkursie World’s top 10 Black&White

Photographers. Historia Uchwycona w Kadrze 

to zbiór dwunastu fotografii pochodzących

z kalendarza na rok 2022, wydanego z okazji

100-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich.

• 6 spojrzeń na sztukę
 – Związek Artystów Plastyków

Sześć spojrzeń na sztukę to wystawa malarstwa,

grafiki i fotografii sześciu artystów: Katarzyny 

Bukowskiej, Ewy Gbiorczyk, Joanny Pęgier, 

Marii Silskiej, Konrada Siudy

oraz Roberta Toczewskiego. 

Miejsce: ul. Głogowska 10,
 60-734 Poznań
 pawilon 11, wejście przez
 Hol Wschodni
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HISTORYLAND

Bilety:
Normalny: 40 zł 
Ulgowy: 28 zł
Rodzinny dla 4 osób (2+2): 100 zł 
Dzieci w wieku do 3 lat: bezpłatnie 

Godz. 10.00–00.00

HistoryLand to wystawa, która zachwyci każdego!

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich 

ożyją heroiczne starcia bohaterów, a wszystko 

za sprawą... ponad miliona klocków LEGO® 

ułożonych na 1500 m². Zwiedzanie wystawy ubogacą 

m.in. gogle wirtualnej rzeczywistości, czujnik ruchu

do sterowania światłem, czy ster do zmiany 

pogody na ekranie.

Miejsce: ul. Głogowska 10,
 60-734 Poznań,
 pawilon 3A,
 wejście od ul. Bukowskiej

„NOC Z IGLICĄ”
SPOTKANIE W RAMACH 
WYDARZENIA ŚLADAMI 
TARGOWEJ ARCHITEKTURY

AKADEMIA MUZYCZNA
IM. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO 
W POZNANIU

Godz. 23.30–1.00

Koncert promenadowy w wykonaniu studentów

Akademii Muzycznej. 

W programie:

• warsztaty soundpaitingowe prowadzone przez

 studentów kompozycji i teorii muzyki

• koncert zespołu musicalowego

• dźwiękowa prezentacja instrumentów dętych

• kącik muzyki rozrywkowej 

• choreografia muzyki zespołu rytmiki

• koncert studentów z klasy akordeonu

• aktorski warming up 

• prezentacje fortepianowe

• Edu-w-akcji warsztaty umuzykalniające

Program przygotowany przez:

• Koło Artystyczno-Naukowe Studentów

 Kompozycji i Teorii Muzyki

• Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Katedry

 Instrumentów Dętych Drewnianych 

• Koło Artystyczno-Naukowe Ars Vocalis

• Koło Artystyczno-Naukowe Akordeonistów

• Artystyczno-Naukowe Koło Pianistów

• Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Rytmiki 

• Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Miejsce: ul. Święty Marcin 87

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy: e-mail: lidia.leitgeber@grupamtp.pl 

Godz. 20.30–22.30
• W programie: prezentacja 100-letniej historii

 Iglicy oraz zwiedzanie wystawy

 World Press Photo.

Jesteście gotowi na podróż w czasie?

„Pruski stempel”, wieża ciśnień, PWK-owa kawiarnia,

kosmiczna konstrukcja, czyli historia kultowego 

miejsca w Poznaniu. Odkryjemy z Wami tajemnice 

tego miejsca i opowieści z nim związane.

Uczestnicy „Nocy z Iglicą” otrzymają książkę z serii 

„Historia Grupy MTP” Pawła Cieliczko 

z podpisem autora. 

Przewodnik: Piotr Ciesielski

Miejsce: ul. Głogowska 10,
 60-734 Poznań,
 pawilon 11, wejście przez
 Hol Wschodni 

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

Wystawa czynna do godz. 22.00

Odzyskany blask dawnych atlasów. 

Jakie tajemnice kryją dawne mapy? Dlaczego atlasy

morskie są tak rzadko spotykane w bibliotekach?

Miejsce: Galeria Atanazego
 (wejście od
 Al. Marcinkowskiego 23)

Wystawa w Bibliotece Raczyńskich odpowiada na te 

pytania i udowadnia, że dawne mapy są nie tylko 

świadkami historii, ale i dziełami sztuki.

KINO MUZA

• Festiwal filmów dokumentalnych Millennium
 Docs Against Gravity – godz. 21.00 | Sala nr 1
 „FILM, ŻYWY ZAPIS NASZEJ PAMIĘCI”

 – specjalny pokaz na Noc Muzeów w Poznaniu.

• 35 MM HISTORII KINA – PODRÓŻ DO CZASÓW
 ZAPISANYCH NA CELULOIDZIE

 Zwiedzanie kina– OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:
 m.nowicka@kinomuza.pl
 (liczba miejsc ograniczona)
• Godz. 23.00 grupa I 
• Godz. 23.30 grupa II

Miewała szerokość 8 mm, 16 mm, 35 mm, a nawet

70 mm – taśma filmowa. Z perspektywy czasu, czy

można uznać ją za trwały nośnik zapisu kopii filmowej?

Zapraszamy do zwiedzenia Kina Muza od kuchni.

Zabierzemy Was w sentymentalną podróż, w jedynym 

kinie w Poznaniu, które do dzisiaj regularnie wyświetla

filmy z taśmy filmowej 35 mm. 

Przewodnik: Seweryn Ptaszyński – wieloletni

kinooperator i absolutny czarodziej techniki kinowej. 

Miejsce: ul. Święty Marcin 30 

BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
W POZNANIU

Godz. 18.00-00.00
• Zwiedzanie Biblioteki (grupowo i indywidualnie)

 – czytelnie, katalog, gab. dyrektora.

Godz. 20.00
• Wykład dr Alicji Szulc, e–centrum – „Dyliżansem

 i na koniec świata. O podróżach i podróżowaniu

 w dawnych wiekach opowiedzą rękopisy

 ze zbiorów BUP”

Przewodnikami w opowieści o przemierzaniu świata

w dawnych czasach będę „świadkowie” zdarzeń 

– rękopiśmienne pamiątki z podróży, albumy,

wspomnienia... każdy z prezentowanych obiektów 

w różnym czasie i okolicznościach odbył swoją 

ostatnią podróż do Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Poznaniu, stając się częścią kolekcji zbiorów

specjalnych. Wykładowi będzie towarzyszyć

wystawa wybranych rękopisów.

Godz. 20.45
• Koncert kwartetu Poznańskiej Ogólnokształcącej

 Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza,

 koncert towarzyszy wykładowi.

 

Szczegóły na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej

w Poznaniu lib.amu.edu.pl

Miejsce: ul. Ratajczaka 38/40

SALON MUZYCZNY
– MUZEUM FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO

Miejsce: al. Wielkopolska 11

Godz. 17.00-18.30
• Zwiedzanie Salonu Muzycznego z Bogną

 Nowowiejską-Bielawską – wnuczką Feliksa.

Godz. 19.00
• Koncert w wykonaniu pianistów:

 Marii Kierzkowskiej i Filipa Samóla (POSM II

 st. im. Mieczysława Karłowicza, stypendyści

 Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego).

Godz. 21.00
• Projekcja filmu o Feliksie Nowowiejskim

 – „Dom mojego dziadka” Kariny Wilhelmi-Tecław

 (II nagroda w kategorii: najlepszy program

 kulturalny na 26. Przeglądzie i Konkursie

 Dziennikarskim Oddziałów Terenowych TVP).

Godz. 21.30-23.30
• Zwiedzanie muzeum z oprowadzaniem.

POZOSTAŁE INSTYTUCJE
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DOM POLONII

Godz. 17.00
• 30 LAT MINĘŁO. DZIAŁALNOŚĆ DOMU POLONII

 NA RZECZ POLAKÓW NA ŚWIECIE

 Prelekcja multimedialna, dr Izabela Wyszowska,

 prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia

 „Wspólnota Polska”.

Godz. 18.00
• WILNO I POZNAŃ W ŻYCIU ROMANTYKÓW

 POLSKICH

 Prelekcja multimedialna, Krzysztof Styszyński

 Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa z cyklu

 „Kresy w fotografii Wielkopolan” z okazji Roku

 Romantyzmu Polskiego. Ponadto wspólne

 śpiewanie utworów A. Mickiewicza, J. Słowackiego

 i Wł. Syrokomli. 

 Organizator prelekcji: Towarzystwo Miłośników

 Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu.

Godz. 19.00
• NAJNOWSZE DOŚWIADCZENIA WSPÓŁPRACY

 MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

 Z LWOWSKĄ NARODOWĄ GALERIĄ SZTUKI

 PODCZAS OBECNEJ WOJNY W UKRAINIE. 

 Prelekcja multimedialna, Tomasz Łęcki, dyrektor

 Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 Organizator prelekcji: Towarzystwo Miłośników

 Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

 w Poznaniu.

Godz. 20.00
• ZAGINIONE DZIEŁA SZTUKI ZE ZBIORÓW

 POLSKICH

 Prelekcja multimedialna, Aleksandra Lorbietzka,

 AWF Poznań

Godz. 21.00
• KUCHNIA KRESOWA. PREZENTACJA POTRAW

 ORAZ ICH DEGUSTACJA.

 Prezentację poprowadzą studenci polonijni

 z Klubu Studentów Polonijnych.

Godz. 22.00
• W MUZYCZNYM NASTROJU.

 Wykonawcy: studenci i absolwenci Akademii

 Muzycznej w Poznaniu.

Godz. 23.00
• CZY W DOMU POLONII STRASZY? 

 Zwiedzanie wnętrz budynku Domu Polonii

 z latarkami. Zbiórka chętnych przed wejściem

 do budynku.

Miejsce: Stary Rynek 51 (I piętro),
 Poznań

FOTOPLASTYKON
POZNAŃSKI

Godz. 17.00-22.00
• „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

 – wystawa archiwalnych zdjęć Rzymu z przełomu

 XIX/XX w. Wejście bezpłatne.

Miejsce: ul. F. Ratajczaka 44

GALERIA JERZEGO
PIOTROWICZA POD KORONĄ

Godz. 17.00-00.00
• Jerzy Piotrowicz – ekspozycja stała 

 Z Tatr – autor: Grażyna Strykowska,

 Marcin Cyrulski

Miejsce: ul. Kramarska 3

GALERIA PIEC

Godz. 19.00-23.00
• Wernisaż wystawy ,,Być jak Młodzi Zdolni

 Seksowni" z oprowadzaniem kuratorskim

 Wystawa pełni funkcję retrospektywy galerii,

 ale również porusza tematy związane z Generacją

 Z. To opowieść o młodych ludziach walczących

 o swoje status quo, które zostało zaburzone

 np. wojną w Ukrainie. Na wystawie będą

 prezentowane prace malarskie, graficzne.

Miejsce:  ul. Mostowa 33 

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ

Godz. 12.00-00.00
• Wystawa: Ćwiczenia z utraty kontroli

 Karolina Breguła oraz goście i gościnie:

 Yulin Huang, Yi-Jin Huang, Zuo-Xin Tang,

 Po-I Chen, Print & Carve Dept., Grupa Filmowa

 Kino Свобода

Karolina Breguła w Ćwiczeniach z utraty kontroli

porusza problem utraty domu – miejsca, gdzie

mieszkamy, a także środowiska, zapachów, dźwięków,

z którymi się utożsamiamy. W projekcie realizowanym

od 2018 roku w Tajwanie, Hongkongu i Chinach 

kontynentalnych artystka podejmuje temat masowych

eksmisji i wyburzeń, zarówno w Azji, jak i w innych

częściach świata. 

Specjalna oferta: 50% rabatu na wszystkie publikacje

wydane przez Galerię.

Miejsce: ul. Szyperska 2/6–8

GALERIA VA
FUNDACJA PRO VERITATE
ET ARTE

Godz. 19.00
• Wernisaż „Pomiędzy” – wystawa obrazów

 Agaty Wolniewicz 

 Wystawa czynna od 14.05 do 25.06.2022 r.

 – finisaż godz. 19.00.

Miejsce:  Al. Marcinkowskiego 26
 (domofon nr 50)

Agata Wolniewicz jest malarką związaną z Akademią

Sztuki w Szczecinie. O swojej twórczości mówi:

Jestem osobą, której w genach zapisano twórczą

energię. W moich z pozoru statycznych obrazach,

zamarłych w bezruchu chwilach i gestach, czeka

na odkrycie ogromny ładunek emocji.

WYDAWNICTWO
POZNAŃSKIE

Miejsce: ul. Fredry 8

Godz. 16.00-20.00
• Zaczytany ogród w Wydawnictwie Poznańskim

 Podczas Nocy Muzeów, wydawnictwo otwiera

 swoje bramy i zaprasza czytelników do chwili

 odpoczynku w Zaczytanym ogrodzie. Będzie

 to świetna okazja do zapoznania się z publikacjami,

 porozmawiania o wydawaniu książek z redaktorami

 i redaktorkami Wydawnictwa Poznańskiego,

 dowiedzenia się, co rośnie i ćwierka w mieście

 oraz zakupu książek.

Godz. 16.00-20.00
• Kiermasz książek Grupy Wydawnictwa

 Poznańskiego. Podczas kiermaszu w bramie

 Wydawnictwa przy Fredry 8 będzie można kupić

 książki w specjalnych cenach – zarówno te

 najnowsze, jak i nieco starsze. Wybór jest ogromny:

 powieści i non fiction, książki obyczajowe

 i kryminały, literatura dziecięca i młodzieżowa.

Medytacja z książką!

Przygotowaliśmy dla Was przestrzeń do odpoczynku

na muzealnym szlaku.

Godz. 18.00
• Co rośnie i ćwierka w mieście? Spotkanie

 z Łukaszem Skopem i Jackiem Karczewskim

 Łukasz Skop, autor wyjątkowej książki „Zrób

 ten zielnik” i Jacek Karczewski, autor książek

 o ptasich sekretach – „Jej wysokość gęś”, „Noc

 sów” i „Zobacz ptaka” w rozmowie z Pauliną

 Surniak opowiedzą o fascynujących przyrodniczych

 ciekawostkach, które możemy obserwować

 codziennie w miejskiej dżungli.

POZOSTAŁE INSTYTUCJE
–

STRONA 9 z 11



POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ NAUK

Miejsce: S. Mielżyńskiego 27/29

Godz. 18.00-22.00
• 165 artefaktów na 165-lecie Poznańskiego

 Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Prezentujemy najcenniejsze zabytki, które są

przechowywane w Bibliotece PTPN, m.in. unikatowe 

rękopisy, rzadkie inkunabuły i stare druki z XVI–XVIII 

wieku, a także ekslibrisy i obiekty kartograficzne. 

Wśród prezentowanych eksponatów nie zabraknie

pierwszego wydania dzieła Mikołaja Kopernika 

„O obrotach sfer niebieskich”, „Zielnika” Elizy 

Orzeszkowej, „Halki” Stanisława Moniuszki.

STOWARZYSZENIE ŁAZĘGA
POZNAŃSKA Z UAP INTERMEDIA

Otwarcie wystawy TĘCZA GRAWITACJI

z udziałem artystek i artystów:

 

19.30  - Jakub Żwirełło i Sesja Gimnastyczna

20.30  - Rita Silva i Obiekt Performatywny

21.00  - Julka Walkowiak i Mleczna Zupa z Trupa

W międzyczasie koncerty dla jednego widza Piotra

Maciejowskiego oraz interwencje Marianny Ferrario.

Miejsce: Atelier WIMAR
 Stowarzyszenie Łazęga
 Poznańska
 Święty Marcin 75

RYSUNEK ARCHITEKTURA

Godz. 18.30-20.30
• WARSZTATY Z ILUSTRACJI 

 Darmowe warsztaty z tworzenia ilustracji

 do książki dla dzieci i młodzieży (10–18 lat)

 prowadzone przez nauczycieli RA. Uczestnicy

 stworzą Ilustracje tematyczne, które będą

 wybiegać daleko poza standardowe ramy

 i płaszczyzny kartki. Niech wyobraźnia nie

 ma granic!

Wszystkie materiały zapewnia Pracownia. 

Obowiązują zapisy mailowe: 

kontakt@rysunekarchitektura.pl. 

Liczba miejsc ograniczona.

Godz. 18.00-21.00
• Wystawa prac rysunkowych i malarskich będąca

 prezentacją osiągnięć uczniów, absolwentów

 oraz nauczycieli naszej szkoły rysunku.

Godz. 18.00-21.00
• DRZWI OTWARTE 

 Przyjdź do RA na Drzwi Otwarte. Osobom chcącym

 wzbogacić swoją wiedzę i doświadczenie

 w artystycznym działaniu, proponujemy spotkanie

Miejsce: ul. Półwiejska 23/3

 z architektami oraz artystami – nauczycielami

 naszej Pracowni. Spotkaniu mogą towarzyszyć

 przeglądy przyniesionych ze sobą prac.

 Damy Ci wskazówki do dalszych, twórczych

 działań.

ULICA WIELKICH
MISTRZÓW

salony: Rosenthal, Bazar Poznański, Lara Pinko,

Yamaha, Balove, D’Or, Zaczyk Jewellery, Salon

Muzyczny Fan, Poul&Shark, restauracja Bazar,

Moliera2, ORI Spa, Club Mode

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów jedna

z najbardziej charakterystycznych ulic Poznania,

przemieni się w „Ulicę Wielkich Mistrzów”.

W oknach wystawowych salonów i butików przy 

ul. Paderewskiego eksponowane będą miniatury 

emalierskie inspirowane malarskimi pracami 

mistrzów XX wieku, takich jak m.in. Picasso, Dali, 

Monet, Utrillo, Modigliani, Renoir, Chagall, 

Gauguin czy Toulouse-Lautrec, które wykonane 

zostały w cenionej, a przy tym mało znanej 

technice emalii.

Miejsce: ul. Ignacego Paderewskiego,
 Poznań

PIOTR PERSKI
– wystawa w Dworze
Podstolice

Piotr Perski to pochodzący z Kalisza artysta,

który od ponad dwóch dekad mieszka i pracuje

w Barcelonie. W swojej twórczości Perski sięga po

tradycyjne medium malarskie, frotaż oraz procedury

nawiązujące do recyklingu, a polegające

na nadawaniu drugiego życia porcelanowym

figurom ze słynnych europejskich manufaktur. 

Prace artysty podziwiać będzie można we wnętrzach 

zabytkowego Dworu Podstolice. Miłośników sztuki

użytkowej zainteresują wpisane w kontekst wnętrz 

dworu aranżacje, m.in. sala poświęcona twórczości 

Tamary Łempickiej, świece domu mody Versace

oraz talerze kolekcjonerskie Rosenthal z linii 

„Celebrity Plates”.

Miejsce: Dwór Podstolice,
 ul. Kasztanowa 50,
 Podstolice

V.A. GALLERY POLAND

Miejsce: Sala Multiroom, Metalmex
 – akcesoria meblowe,
 ul. Wierzbowa 162,
 Poznań-Wysogotowo

„ZOFIA BŁAŻKO'2022” – Wiosenny powiew Art déco

Wystawa odbywa się w ramach cyklu „Mariaż sztuki

z biznesem” | STOWARZYSZENIE METAL MERGE

powstało, by wspierać działalność artystyczną

i przy pomocy sztuki konsolidować środowisko 

biznesowe.

Zofia Błażko, jedna z najciekawszych malarek

młodego pokolenia, zabiera nas w podróż

do stworzonego przez siebie barwnego, kobiecego 

świata utrzymanego w konwencji art déco.

Jej obrazy to nie tylko przedstawienie modelki, 

to proces własnej ewolucji w trakcie tworzenia. 

Autoportrety wizualizują, jak wiele odczuć towarzyszy 

twórcy w procesie kreacji. 

Komisarz wystawy: Violetta Kowalczyk

SWARZĘDZKIE CENTRUM
HISTORII I SZTUKI

Miejsce: ul. Bramkowa 6,
 62–020 Swarzędz

Godz. 17.00
• Otwarcie SCHiS dla zwiedzających.

Godz. 18.00
• Premierowy seans czwartej części

 „Swarzędzkich Kronik Filmowych”.

Godz. 20.00
• Seans czwartej części „Swarzędzkich

 Kronik Filmowych”.

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki zaprasza

na spotkanie z filmem. Prezentowane będą seanse 

kolejnej części „Swarzędzkich Kronik Filmowych” 

– krótkich reportaży nakręconych w latach 90. 

XX wieku przez Klub Młodego Reportera działający 

w naszym mieście.

GALERIA SZTUKI
W MOSINIE

Miejsce: ul. Niezłomnych 1,
 62-050 Mosina

Godz. 16.00-20.30
• WYSTAWY:

 – Grafiki – Grzegorza Keczmerskiego

  i malarstwa Agaty Nowak

 – „Historia szkół Gminy Mosina”

  w sali na piętrze Galerii Historycznej

Godz. 17.00
• Spotkanie z Kamilą Placko-Wozińską, autorką

 książki „Tydzień Baby” – Salon Poetycki Galerii

 Sztuki w Mosinie

 Prowadzenie: Kalina Izabela-Zioła

 Oprawa muzyczna: Tomasz Bateńczuk
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IZBA PAMIĄTEK
REGIONALNYCH 
W KÓRNIKU W BNINIE

Miejsce: Parkowa 1, 62-035 Kórnik

Godz. 17.00-21.00
• Otwarcie Kórnickiego Wehikułu Czasu: kuźnia,

 warsztaty ginących rzemiosł (szewskiego,

 krawieckiego, garncarskiego i zduna, wytwórcy

 lin, młynarskiego), małego skansenu

 pszczelarskiego oraz ekspozycji pt. „Historia

 Izby Porodowej w Kórniku 1957–1977”.

HISTORYCZNA KAPLICA
II ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
„KOINONIA”

Miejsce: ul. Przemysłowa 48a
 (wejście do kaplicy
 w oficynie kamienicy)

Godz. 18.00-20.00
• W programie: wystawa dotycząca historii kaplicy

 baptystów w Poznaniu, panel/prezentacja historii

 baptystów oraz powstania i użytkowania kaplicy

 w Poznaniu, oprawa muzyczna.

OŚRODEK SZKOLNO-
-WYCHOWAWCZY DLA 
DZIECI NIESŁYSZĄCYCH  
IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO

Miejsce: ul. Bydgoska 4a
 (wejście od Ronda Śródka
 lub ulicy Bydgoskiej 4a,
 Budynek D)

Godz. 18.00-23.00
• Wzgórze Reformatów, XVIII-wieczne mury

 klasztoru Reformatów – atrakcje:

 –  historia Wzgórza Reformatów opracowana

  przez nauczycieli Ośrodka dla Dzieci

  Niesłyszących w Poznaniu,

 –  wernisaż prac malarskich Szymona

  Adamczyka,

 –  koncert Michała Zatora i Natalii Sobkowiak

 –  zwiedzanie z przewodnikiem

Godz. 18.00
• Wernisaż prac malarskich Szymona Adamczyka.

 Płótna artysty przeniosą Państwa w krainę barw 

 i pozwolą ujrzeć świat oczami ich twórcy. To autor

 przez swoje dzieło podzieli się z nami emocjami,

 niepokojami i radościami.

Godz. 19.30–20.30
• Koncert:

 Natalia Sobkowiak – sopran 

 Michał Zator – harfa irlandzka

 W programie koncertu pieśni niecodzienne przy

 wtórze harfy celtyckiej. Zaczynając od pradawnych

 pieśni tradycyjnych, kończąc na znanych utworach,

 które już na dobre zadomowiły się

 w repertuarze artystów.

Godz. 21.00
• Zwiedzanie Wzgórza Reformatów

 z przewodnikiem

 W programie również zajęcia dla młodszych

 zwiedzających, które poprowadzą

 nasi animatorzy.

MUZUŁMAŃSKIE CENTRUM
KULTURALNO-OŚWIATOWE

Miejsce: ul. Adama Biedrzyckiego 13

Centrum czynne w godz. 18.00–00.00

Godz. 18.00-18.40
• Charakterystyka meczetu

Godz. 18.45-19.05
• Oprowadzenie po galerii o kulturze muzułmańskiej

Godz. 19.10-19.40
• Czytanie bajek i opowiadań arabskich dla dzieci

Godz. 19.45-20.30
• Rozmowy z muzułmaninem/muzułmanką

Godz. 20.40-20.50
• Zobaczenie i posłuchanie muzułmańskiej

 modlitwy maghrib

Godz. 20.55-21.50
• Zabawa interaktywna „Mozaika”

Godz. 21.55-22.20
• Konkurs ze znajomości kultury muzułmańskiej

Godz. 22.25-23.15
• Warsztat kaligrafii muzułmańskiej

Godz. 23.20-00.00
• Rozmowy z imamem

W godzinach 18.00–22.00 czynne będą:
• kącik do wykonania tatuażu dłoni henną

• stoisko, gdzie będzie można otrzymać napisane

 pismem arabskim imię na ozdobnym papierze

• stoisko z książkami o tematyce islamu

 i kulturze muzułmańskiej.

Na zewnątrz znajdować się będzie minibar z kawą

arabską, herbatą, daktylami, chlebem pita, zupą

jemeńską oraz hummusem.

GALERIA CENTRALA

Godz. 17.00–23.00
• KRAJOBRAZY TYMCZASOWE

 wystawa fotografii

 Anka Gregorczyk & Łukasz Szamałek

Miejsce: pl. Ratajskiego 6a

INSTYTUT ZACHODNI

Prezentacje

Godz. 17.00 i 19.00
• „Ziemie Odzyskane w obiektywie.

 Rezultaty ekspedycji naukowych Instytutu

 Zachodniego z lat 1946-1949"

 (Małgorzata Bukiel)

Godz. 18.00 i 20.00
• „Poznań podczas okupacji niemieckiej.

 Nieznane fotografie ze zbiorów Instytutu

 Zachodniego” (Bogumił Rudawski)

Miejsce: Mostowa 27a
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