
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Pl. Kopernika 1 45-040 Opole (biura)

Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
Pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole 

„Jazda do historii z piosenką w tle czyli senty-
mentalna podróż autobusem – retro po ulicach 
Opola”

16.00 - 22.00
W klimacie PRL – wydawanie biletów uprawniających do wy-
cieczki autobusowej (Jelcz „ogórek”), Archiwum Państwowe, 
ul. Zamkowa 2. Liczba miejsc ograniczona! Rezerwacja telefo-
niczna od 11.05.2015 r. tel. 77544075 wew. 21
Odjazd autobusu – o każdej pełnej godzinie, miejsce zbiór-
ki przed wejściem do Uniwersytetu Opolskiego, Collegium 
Maius, Pl. Kopernika 11, w trakcie wycieczki liczne atrakcje: 
spotkanie z opolskim mistrzem sportu Januszem Trzepizurem, 
występ gwiazdy polskiej muzyki pop, Teatr Cieni oraz słodka 
niespodzianka dla każdego pasażera

19.00 - 24.00
Czy rzeźba może śpiewać? –  pokaz światło i dźwięk na 
Wzgórzu Uniwersyteckim, przed Collegium Maius

„Quiz - Językowy zawrót głowy”  

18.00, 19.00, 20.00
Co ma piernik do wiatraka – warsztaty dla najmłodszych,  
ul. Zamkowa 2

Twardy orzech do zgryzienia – potyczki z językiem polskim dla  
starszych dzieci, ul. Zamkowa 2

Zgaduj zgadula – test wiedzy o PRL-u dla dorosłych,  
ul. Zamkowa 2

„Historia pióra wiecznego”

17.00 - 23.00
Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Uniwersytetu 
Opolskiego, Collegium Maius, Pl. Kopernika 11 

20.30 - 21.00
Historia pióra wiecznego – od tradycyjnego pióra gęsiego do 
współczesnego dzieła sztuki, wykład mgr Andrzeja Trzebuniaka 
połączony z prezentacją kolekcji piór wiecznych autora wy- 
kładu i losowanie niespodzianki, Collegium Maius, Pl. Koper-
nika 11
 
21.00 - 22.00
Spacer po Wzgórzu Uniwersyteckim z przewodnikiem, spo-
tkanie z Opolskim Bractwem Wojciechowym przy studni św. 
Wojciecha

Centralne Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu
ul. Minorytów 3,  45-020 Opole

„Z  przymrużeniem oka o poważnych sprawach”

18.00 - 24.00
Gołąbek pokoju – zwiedzanie wystawy czasowej 
          
18.00, 19.00, 20.00
Gołąbek zamiast bombek. Wszystko co chcesz wiedzieć o go-
łąbku pokoju – warsztat historyczno-plastyczny dla dzieci –
Andrzej Czyczyło

20.00,  21.00
Gołąbki po polsku. Rzecz o rysunku satyrycznym – wykład 
Leszka Ołdaka 

20.00 - 24.00
Projekcja filmu fabularnego o tematyce jenieckiej

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
Mały Rynek 7, Opole (wejście od ul. Muzealnej) 

,,Sen nocy letniej”

18.00 - 18.15
Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie VIII Nocy Muzeów sala od-
czytowa MŚO, parter budynku głównego

18.15
Sen w literaturze – prelekcja, Agnieszka Szczęsna

19.15
Maja- czyli tzw. ułudy i majaki senne za dnia. Refleksje na kan-
wie filozofii Artura Schopenhauera - prelekcja, prof. Henryk 
Benisz

20.30
Freud i sny – prelekcja, Joanna Tyburczyk

22.30
Historia piżam – prelekcja, Izabela Jasińska 
   
18.00 - 23.00
Gry RPG, teatr bez  scenariusza oraz gry i zabawy edukacyjne 
– Grupa „Fenix” Opolski Klub Fantastyki

„Warsztaty plastyczne”
Bezpłatne wejściówki na warsztaty do odbioru w dniu imprezy 
od godz.18.00 w kasie gmachu głównego MŚO, ilość miejsc 
ograniczona

18.00, 19.00
Piżamowy recykling – piżamka dla misia lub ulubionej  zabawki

18.00, 19.00
Senne malowidła: Ebru – sztuka malowania na wodzie

20.00, 21.00
W moim śnie – lapbook – tworzenie edukacyjnych okładek 
     
20.00, 21.00
Sypialnia w domku dla lalek – wykonanie wyposażenia minia-
turowej sypialni 

21.45
Sen nocy letniej – Spektakl ogniowy w wykonaniu 
Stowarzyszenia  Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora”, 
schody do kościoła NMP

23.30
Mapping – wielkoformatowa projekcja multimedialna na bu-
dynku  Muzeum  przygotowana przez studentów z Koła  
Naukowego  Architektów „resART” pod opieką architekta  
Michała Kaczmarzyka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nysie. Plac przed Muzeum, schody do kościoła NMP

Muzeum Politechniki Opolskiej 
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole (budynek V, piętro III)

16.00 - 23.00
Promieniowanie rentgenowskie wokół nas – nocne zwiedzanie 
ekspozycji Muzeum

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

„Skansen ożywiony – czyli nocne scenki z ży-
cia mieszkańców dawnej śląskiej wsi”  
 
19.00 - 23.00
Z życia wiejskiej nauczycielki – zaprezentowane zostanie życie 
prywatne wiejskiej nauczycielki 

Kowalska robota – pokaz kucia wyrobów z żelaza przy zabyt-
kowej kuźni

W chlewie i oborze – pokazy oporządzania zwierząt w gospo-
darstwie wiejskim oraz przejażdżki konne 

Z wizyta u gospodarza i gospodyni – w obrębie budynków 
mieszkalnych zostaną zaprezentowane sceny z życia miesz-
kańców XIX wsi

W domu wiejskiego krawca – prezentowane będą prace zwią-
zane z tym zawodem

Piekarski fach – w zabytkowym piecu będą  realizowane wy-
pieki tradycyjnego chleba wraz z degustacją

Po poradę do.. zielarki – w najmniejszej z zabytkowych chałup 
o magii ziół będą opowiadać wiejskie „szeptuchy”

U ”farołrza”  – kadrów kilka z życia wiejskiego księdza 

A  wieczorem w  karczmie.. – na zabytkowej ekspozycji sklepu 
i karczmy wiejskiej zaprezentowane będą sceny z życia miesz-
kańców wsi oraz karczmarza i jego młodej żony.

Traktorem przez wieś – prezentacja i chrzest traktora Lanz-
Bulldog, rocznik 1941 - zakup do kolekcji Muzeum Wsi Opolskiej 
dofinansowany ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Urzędu  Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego

Wielkie ptaki Mateusza – ptak w sztuce i kulturze ludowej  – 
otwarcie wystawy rzeźb, obrazów i wyrobów ceramicznych ze 
zbiorów prof. Mariana Pokropka oraz dr Andrzeja NowakaWstęp do Muzeów jest bezpłatny.

www. nocmuzeow.pl

Patronat honorowy:

Marszałek
Województwa
Opolskiego 

Prezydent 
Miasta
Opola

Patronat medialny:


