ZAPRASZAMY NA NOC MUZEÓW
Muzeum Warmii i Mazur, wraz ze wszystkimi oddziałami, jak co roku włącza się w
międzynarodową akcję Nocy Muzeów. Podczas nocnego spotkania Muzea będą otwarte dla
wszystkich zwiedzających w godzinach wieczornych. W programie każdego z oddziałów
liczne atrakcje, wystąpienia i wernisaże. W tym roku Przewozy Regionalne, właściciel
marki POLREGIO wraz z Warmińsko-Mazurskim Towarzystwem Miłośników Kolei
zapraszają na Kolejową Europejską Noc Muzeów. Atrakcje czekają Was także w Muzeum
Nowoczesności!
Olsztyn – zamek
19.00-24.00
W tym roku program Nocy Muzeów na olsztyńskim zamku nawiąże do 666. rocznicy założenia
Olsztyna.
W programie:
19.00 – Powitanie gości
20.00 – Otwarcie pokazu – Pójdę na Stare Miasto (Sala Kromera)
21.00 – O tym się mówi. Nocna opowieść o Edwardzie Dwurniku – Grażyna Prusińska (górna
kondygnacja strychowa)
23.00 – Teatr Cieni: „O czym szemrze Łyna?” Teatr Form Niezależnych – Korzunowicz
24.00 – Zakończenie imprezy Dyrektor Muzeum Piotr Żuchowski (dziedziniec)
Pokazy Bractwa rycerskiego Konwentu Św. Piotra z Olsztynka 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
(dziedziniec).
Nocna panorama Olsztyna (wieża zamkowa).
Zwiedzanie wystaw:
„O takich rzeczach się nie mówi. Edward Dwurnik (1943-2018). Malarstwo”
„W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne 1895-1939”
„A święci milczą Warmińska rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur”
„Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta (1868-1931) z kolekcji Franza Rose z Dylewa”.
Warsztaty, konkurs plastyczny „Moja Noc w Muzeum”, dawne stylizacje, detektyw muzealny.
Dom „Gazety Olsztyńskiej”
godz. 19.00-24.00
Codzienność w PRL – 30 lat po…
W związku z 30. rocznicą zmiany ustrojowej w Polsce na Nocy Muzeów w Domu „Gazety
Olsztyńskiej” można będzie obejrzeć ekspozycję zabytków związanych z życiem codziennym w PRL,
czyli stare telefony, diaskop do wyświetlania filmów, kamerę ręczną, maszynę do pisania, dalekopis,
aparaty fotograficzne, magnetofon szpulowy, adapter, radioodbiorniki itp.

Przygotowana została także wystawa (Nie)mała propaganda w PRL, ukazująca zbiory
filumenistyczne. Propaganda w okresie PRL wdzierała się w życie codzienne Polaków w sposób
często niedostrzegalny, m.in. na etykietach zapałczanych będących rodzajem mikroplakatów. Ze
względu na masowość użycia zapałek, etykiety zdobiące pudełka stanowiły ważne narzędzie
propagandy, upowszechniania treści politycznych, ideologicznych, kulturalnych i obyczajowych.
Proponujemy również zwiedzanie wystawy „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939 oraz własnoręczne
wykonanie druku strony tytułowej 1 numeru „Gazety” z 1886 r.
Muzeum Przyrody
19:00
Wszystkie naj… zwierzęta Warmii i Mazur.
Największe, najmniejsze, najbardziej kolorowe, najcięższe, o największej rozpiętości skrzydeł itp.
zwierzęta Warmii i Mazur będą przedstawione podczas oprowadzania z latarkami po wystawie w
Muzeum Przyrody. Specjalnie przygotujemy część eksponatów do dotykania. Będzie można
„pogłaskać” największego drapieżnika Warmii i Mazur – wilka, przymierzyć skrzydło bielika,
dotknąć najbardziej kolczaste zwierzę – jeża, porównać poroża jelenia i sarny.
Jak co roku zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla rodzin, m.in. grę terenową w parku i warsztaty
plastyczne.
Ponadto serdecznie polecamy wizytę w Muzeum Nowoczesności (18 maja od godz. 19.00,
ul. Knosały 3b)! Gdzie kolejny raz czekać będzie na Was wieczorno-nocna kombinacja
fascynującej nauki i wyśmienitej zabawy. Angażujemy zmysły do aktywności znacznie
wykraczających poza wycieczkowe zwiedzanie statycznych ekspozycji. Podczas Nocy Muzeów (do
północy) w Muzeum Nowoczesności edukacja znajdzie swój interaktywny wymiar pośród
niezliczonych stanowisk doświadczalnych i kolekcjonerskich. Dokładny program? Okaże się po
zmroku!
18 maja kursować będzie bezpłatna, nocna linia muzealna:
Przystanek: Pomnik Kopernika (Zamek)
Trasa: Pomnik Kopernika (Zamek) – Muzeum Nowoczesności (Hotel Wileński) – Planetarium (BWA)
– Muzeum Przyrody
Godziny odjazdu: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00.
Przystanek: Muzeum Przyrody
Trasa: Muzeum Przyrody – Planetarium (BWA) – Muzeum Nowoczesności (Hotel Wileński) – Pomnik
Kopernika (Zamek)
Godziny odjazdu: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00.
Wydarzenie współtworzą również Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO wraz
z Warmińsko-Mazurskim Towarzystwem Miłośników Kolei. O godzinie 20.00 z Dworca
Zachodniego odjedzie specjalny pociąg, który przewiezie wszystkich uczestników
wydarzenia pod zabytkową Wieżę Wodną na Dworcu Głównym w Olsztynie. Będzie można
zobaczyć tam ekspozycję zbiorów związanych z historią kolei. Wśród nich sprzęt, dokumenty,
wyposażenie pociągów i dworców nawet sprzed stu lat. Pociąg powrotny na przystanek Olsztyn
Zachodni odjecie z pod Wieży Wodnej o godzinie 22.00. Przejazdy i zwiedzanie są bezpłatne!

www.visit.olsztyn.eu

