
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Mały Rynek 7, Opole (wejście od ul. Muzealnej) 
oraz 
Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem
„Mantikora”

18.00
uroczyste otwarcie i rozpoczęcie IX Nocy Muzeów
18.30
Symbolika zwierząt – Agnieszka Szczęsna
19.30
Czarny nieistniejący kot w czarnym pokoju – dyskusja 
filozoficzna dr Piotr Leśniak, dr Marcin  Pietrzak.           

Warsztaty dla dzieci:
18.00-20.00
wielkoformatowa kolorowanka z czarnym kotem i 
numerem 13
18.00 i 19.00
Papierowe koty – fantazyjna interpretacja kształtu 
zwierzęcia
18.00 i 19.00
Koty na bis – kolorowe kocie inspiracje
22.15
Drzewka szczęścia – wykonanie niepowtarzalnego 
dzieła 
18.30 i 21.00
animacje tematyczne  na tarasie

Bezpłatne wejściówki na warsztaty do odbioru w 
dniu imprezy od godz.17.30 w kasie gmachu głów-
nego MŚO, ilość miejsc ograniczona

21:45
spektakl ogniowy w wykonaniu Stowarzyszenia Te-
atr Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora” – Ognio-
we gusła, schody do kościoła NMP

Kamienica czynszowa, ul. Św. Wojciecha 9

18.00-24.00
Halina Fleger – interwencja w przestrzeń kamienicy 
czynszowej

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
pl. Kopernika 1, Opole (biura)
 
18.15
otwarcie multimedialnej wystawy Winylove Muzeum 
Polskiej Piosenki w Opolu w siedzibie Muzeum Ślą-
ska Opolskiego w Opolu 
20.00
kameralny recital Stanisława Soyki w Galerii Mu-
zeum Śląska Opolskiego ul. Ozimska 10, bezpłatne 
wejściówki do odebrania w kasie  Muzeum Śląska 
Opolskiego (wejście od ul. Muzealnej) od wtorku 10 
maja 2016 r.

Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2, Opole

18.00-21.00
Spotkanie dzieci z wyjątkowym gościem. Rozwiąż 
zadanie konkursowe i odbierz nagrodę z rąk opol-
skiego księcia
18.00-21.00
Strefa średniowiecznych zabaw. Sprawdź, czy nada-
jesz się na czarownicę. Poznaj magiczną moc wody 
święconej i ziół. Uczesz się jak Yennefer. Naucz się 
średniowiecznych tańców. Spróbuj swoich sił w wal-
ce mieczem. Wyczaruj coś na kole garncarskim
18.00-23.00
Od chrzcielnicy do dokumentu, od wody święconej 
do magii. Zwiedź wystawę najcenniejszych doku-
mentów ze skarbca opolskiego archiwum. 
Weź udział w konkursie Rozpoznaj dokument
Wysłuchaj wykładów ekspertów:   
19.00
Barbara Sypko, Wokół tajemnicy chrztu świętego
20.00 
Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, 
Katalog magii Rudolfa 
21.00
Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska,  
Magia ziół w sztuce uwodzenia
22.00
Dr Joanna Zagożdżon, O magii wody słów kilka

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
pl. Kopernika 11a, Opole

18.00-19.00
spacer po Wzgórzu Uniwersyteckim z przewodni-
kiem, spotkanie z Opolskim Bractwem Wojciecho-
wym przy studni św. Wojciecha
19.30
otwarcie wystawy Okazy sprzed 200 milionów lat
19.45 i 22.30
Dlaczego wyginęły dinozaury?, wykład prof. UO dr 
hab. Adama Bodziocha z Uniwersytetu Opolskiego
21.00-22.00
Era mierników analogowych i ich tajemnicza sym-
bolika, wykład mgr. Andrzeja Trzebuniaka z Insty-
tutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa z 
zasobów Sali Zbiorów Instytutu Fizyki UO pt. Era 
mierników analogowych
18.00-24.00
zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
ul. Minorytów 3, Opole

18.00-23.00
zwiedzanie z kuratorem wystawy pt. Igrzyska za 
drutami ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie
18.00, 19.00, 20.00
zajęcia dla dzieci i dorosłych (z niespodziankami): 
Szach-Mat! Szachy, warcaby, domino – dla małych 
i dużych. Sprawdź się i graj o nagrodę Dyrektora 
Muzeum oraz Szansa na medal – wyrabianie medali 
z masy solnej
19.00 i 20.00
Dopóki piłka w grze... Futbol za drutami obozów je-
nieckich – wykład dra Piotra Stanka
19.30 i 20.30
Duch sportu w niewoli? Wybitni olimpijczycy i spor-
towcy w obozach jenieckich – wykład Bartosza 
Janczaka
21.00
projekcja filmu fabularnego pt. Ucieczka do zwycię-
stwa, reż. John Huston



Znajdź na wystawach, w przynajmniej trzech spośród wszystkich 
ww. instytucji, obiekt niepasujący do charakteru danej ekspozycji. 
Fakt odnalezienia intruza zgłoś pracownikowi instytucji, który po-
twierdzi go pieczątką na ulotce. Na pierwsze 300 osób, które zbiorą 
po trzy pieczątki, czekają upominki.

Baw się z nami – weź udział w konkursie 
„Znajdź intruza”Muzeum Politechniki Opolskiej

ul. Prószkowska 76, Opole (budynek V, piętro III)

18.00-22.00
 • zwiedzanie Kolekcji Lamp Rentgenowskich
 • wystawa fotografii rentgenowskich
 „Poza światłem”,
 • „Promieniowanie rentgenowskie wokół nas”
  – prezentacje

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
ul. Wrocławska 174, Opole

18.00-22.00
Życie (nie) codzienne  mieszkańców dawnej śląskiej 
wsi czyli zwyczaje i przesądy ludowe  
 • Wiedza ludowa i wierzenia o księżycu – prezentacja 

mobilnego planetarium ASSIOPEIA
 • O Utopcach i Meluzynach - czyli Śląskie bajki i le-

gendy dla najmłodszych
 • Agnozja – prezentacja filmu historycznego Nikolaus 

Film Studio
 • Przesądy ludowe na dawnej śląskiej wsi – prelekcja
 • Wlazł kotek na płotek, czyli zabawy z cieniem – 

warsztaty teatralne dla dzieci
 • Piątek 13-tego czyli chwil kilka z życia czarnego 

kota – spotkanie z wolontariuszem oraz podopiecz-
nymi fundacji Azyl Nadziei 

 • Czarny kot? biały kot! – prezentacja rękodzieła z 
prywatnej kolekcji oraz warsztaty plastyczne dla 
najmłodszych

 • Tajniki wypieku chleba – degustacja tradycyjnego 
chleba 

 • Magia ognia – pokaz kucia wyrobów z żelaza przy 
zabytkowej kuźni

 • Tchnienie inności. Polscy twórcy ludowi nieprofe-
sjonalni – otwarcie wystawy

 • Lalki amulety – pokaz robienia lalek „motanek”
• Straszne pieśni nocą: namiętność i magia – koncert 

Zespołu Śpiewu Tradycyjnego „Niezłe Ziółka” 
• Sowy i Strzygi - spotkanie edukacyjne realizowa-

ne przez Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji dzikich 
Zwierząt Fundacji Świętego Huberta
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Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Marszałek
Województwa
Opolskiego 

Prezydent 
Miasta
Opola

www.facebook.com/NocMuzeowOpole

Wstęp do Muzeów jest bezpłatny.


