Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
ul. Minorytów 3, 45–017 Opole

18.00–20.30 • warsztat historyczno-plastyczny dla dzieci i młodzieży z niespodziankami –

Beata Pizoń-Jeziorowska (Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu),
Magdalena Kruk-Kuchcińska (CMJW w Łambinowicach-Opolu)
• prezentacja etiudy teatralnej „Byśmy rozumieli i pamiętali” – animator projektu – Mirosław Bednarek

20.30–21.00 • wykład „Wojna depcze prawa człowieka” –
22.00–22.30 dr Piotr Stanek (Dział Naukowo-Badawczy, CMJW w Łambinowicach-Opolu)
18.00–24.00 • zwiedzanie wystawy czasowej Twórczo dla praw człowieka oraz wystawy stałej

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie
• projekcje filmów: „Odkrywamy prawo humanitarne”, „Panorama 2004”, „Oczy wojny”, „Głosy niewinności”,
„Wróg mojego wroga”

Muzeum Diecezjalne w Opolu

ul. Kardynała Bolesława Kominka 1a, 45–032 Opole (wejście od ul. Książąt Opolskich)
18.00–24.00 • prezentacja gotyckiego krzyża ołtarzowego z Paczkowa
• zwiedzanie ekspozycji śląskiej rzeźby gotyckiej
• zwiedzanie ekspozycji złotnictwa nyskiego

20.00 • otwarcie wystawy fotograficznej Perły sakralnej architektury drewnianej na Śląsku Opolskim
• wykład „Biblia nie piórem pisana w drewnianym kościele w Bierdzanach” –
ks. prof. UO dr hab. Piotr Paweł Maniurka

21.00–24.00 • zwiedzanie wystawy fotograficznej Perły sakralnej architektury drewnianej na Śląsku Opolskim

Muzeum Politechniki Opolskiej

ul. Prószkowska 76, 45–758 Opole (Budynek nr 5, III piętro)
17.00–24.00 • zwiedzanie ekspozycji stałych Od Punktu Konsultacyjnego do Politechniki Opolskiej oraz Studenckie Studio Radiowe Emiter wczoraj ...
• zwiedzanie Kolekcji lamp rentgenowskich: historia kolekcji, lampy prześwietlone, poza światłem –
fotografia rentgenowska, Wilhelm Konrad Röntgen – wielki człowiek i naukowiec
• zwiedzanie ekspozycji edukacyjnej Zrozumieć motoryzację
• projekcje filmów o tematyce motoryzacyjnej: „Saab 990”, „Automatyczne skrzynie biegów”, „Syster”, „Ekojazda”
• otwarcie „Galerii Sztuki i Techniki”

Muzeum Śląska Opolskiego

ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole (wejście od ul. Muzealnej)
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Gmach główny MŚO (wejście od ul. Muzealnej)
• powitanie – Dyrektor Urszula Zajączkowska
• prelekcja „Od skraplania do latania” – Andrzej Trzebuniak (Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski), połączona z pokazem
doświadczeń fizycznych związanych z powietrzem – sala odczytowa na parterze
• warsztat robienia latawców – Krzysztof Mazur (Instytut Konfucjusza, Politechnika Opolska) – sala na II piętrze
• warsztat modelarski – Tomasz Komuszyński (Młodzieżowy Dom Kultury) – sala audiowizualna
• prelekcja „Wielkie pranie i suszenie” – Izabela Jasińska (Dział Edukacji Muzealnej, MŚO) – sala odczytowa na parterze
• prelekcja „Latawce w chińskiej tradycji” – Krzysztof Mazur (Instytut Konfucjusza, Politechnika Opolska) – sala odczytowa na parterze
• warsztat robienia latawców – Krzysztof Mazur (Instytut Konfucjusza, Politechnika Opolska) – sala na II piętrze
• warsztat modelarski – Tomasz Komuszyński (Młodzieżowy Dom Kultury) – sala audiowizualna
• prelekcja „Wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez ptaki” – Piotr Zabłocki (Dział Przyrody, MŚO) – sala odczytowa na parterze

Kamienica czynszowa (ul. św. Wojciecha 9)
20.30 • otwarcie wystawy stałej „Pranie, maglowanie …” (strych)

Bezpłatne wejściówki na warsztaty do odbioru w dniu imprezy
od godz.19.00 w kasie gmachu głównego MŚO

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

19.00–20.00 • prelekcja „Światy, zaświaty – trzy światy w wiejskim obejściu” – Marcelina Jasińska (Dział Architektury Ludowej, MWO) – sala audiowizualna
• prelekcja „Kresowianie na Opolszczyźnie 1945-47. Wydarzenie muzealne roku 2010” – Magdalena Górniak-Bardzik (Dział Kultury
Materialnej i Folkloru, MWO) – sala audiowizualna

20.00–24.00 • zwiedzanie wystawy „Kroszonki Opolskie 2013” – sala audiowizualna
19.00–24.00 • „Nocne zwiedzanie zabytków budownictwa drewnianego” – udostępnienie do zwiedzania zabytków architektury z XVIII-XX wieku:

chałup z Budkowic, Antoniowa, Kozub, Kup, Dąbrówki Dolnej, Kamieńca, Karmonek Nowych, Radłowa i Starego Lasu - w tym ekspozycja
szkoły z pocz. XX wieku, sklep i karczma z okresu międzywojennego, młyna wodnego z Siołkowic Starych, kuźni z Ziemiełowic,
kościoła z Gręboszowa
• „Z wizytą u gospodarza i gospodyni” – prezentacje dawnych sprzętów gospodarstwa domowego oraz pokazy kulinarne: mielenia mąki
w żarnach, wyrobu kaszy w stępie, prania na tarze i w pralce mechanicznej, maglowania i prasowania pościeli, kowalstwa, pisania gęsim
piórem i na tabliczkach, zdobienia pierników i jajek tradycyjnymi technikami, wypieku podpłomyków, gotowania żurku i „wodzionki”
• „Kromka wiejskiego chleba prosto z pieca” – poczęstunek chlebem wypiekanym w zabytkowym piecu z Rudziczki
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