MIĘDZYNARODOWA NOC MUZEÓW I... NIE TYLKO
Tradycyjna Międzynarodowa Noc Muzeów nadchodzi! W nocy 16 maja różne olsztyńskie
instytucje kultury (nie tylko muzea) będą kusić „nocnych marków” interesującymi
atrakcjami. Zapoznaj się z programem!
Muzeum Warmii i Mazur i jego oddziały, 16 maja, godz. 19.00-24.00
19.00 – uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowej Nocy Muzeów oraz wernisaż wystawy Bestiariusz
Jana Lebensteina (dziedziniec zamkowy)
19.05 – wystawa oraz film Lebenstein (sala przy wieży)
20.00 – wernisaż wystawy Pokaz Nabytków i Konserwacji 2014 (sala Marcina Kromera)
19.00-21.00 – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej (sale kopernikowskie)
21.00-21.30 – prezentacja Skarbce-skarbczyki-szkatuły z XVI-XVII wieku (sale kopernikowskie)
22.00-23.00 – Muzealny Wehikuł Czasu (sale kopernikowskie)
W trakcie trwania nocy:
od 20.00 – nocna panorama Olsztyna (wieża zamkowa)
- Olsztyńska Larpówka Majowa (piwnice zamkowe)
21.30 – Nie tylko Stare Miasto. Pradzieje Olsztyna – zwiedzanie z kuratorem (II kondygnacja
strychowa)
- warsztaty dla dzieci Z warmińskim konikiem w tle (I kondygnacja strychowa)
- prezentacja video Najciekawsze muzealia ze zbiorów MWiM (hol muzeum)
- przymierzalnia strojów historycznych
- dawne zabawy
- bańki mydlane
- latarenki muzealne
- Muzealne Bingo (cogodzinne losowanie nagród)
- degustacja (restauracja Casablanka)
Nocna Linia Muzealna (kurs co 30 minut) to specjalnie przygotowane dwa eko-busy, które będą
bezpłatnie przewozić uczestników Międzynarodowej Nocy Muzeów w Olsztynie do instytucji kultury
zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Na trasie przejazdu znajdują się m. in. Muzeum Przyrody,
BWA Galeria Sztuki, Olsztyńskie Planetarium, Dom Gazety Olsztyńskiej, Muzeum Warmii i Mazur
(zamek).
Muzeum Przyrody
- nocne zwiedzanie (godz.: 19.30, 21.00, 22.30)
- konkursy: Rozpoznawanie głosów warmińskiej i mazurskiej przyrody, Nocni tropiciele zwierząt
- noc w eterze – spotkanie z krótkofalowcami
- nocni odkrywcy przyrody – gra terenowa w parku przy muzeum
- zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych
- pokaz miniatur zabytkowych obiektów Olsztyna
Organizator prosi o zabranie ze sobą latarek i długopisów.
Dom „Gazety Olsztyńskiej”
- pokaz najcenniejszych zbiorów oraz nabytków z 2014 r.

- wystawy: „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939, Olsztyn. Szkice do dziejów miasta, Tym razem wybierz
sam! Plakaty polityczne końca PRL, Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i
Mazurach (1929-1939)
Tartak Raphaelsohnów (od godz. 19.00)
Eksperymenty i pokazy we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych UWM
Pokazy:
- Fascynująca woda
- Żyroskop i zjawisko żyroskopowe
- Mechanika – chwilowy środek prędkości
- Taran wodny – zapomniany cud techniki
- Barwa i płomień w doświadczeniach chemicznych
- Niewidzialne promieniowanie, które grzeje
- Fascynująca fizyka oraz doświadczenia z magnesem i dźwignią dla najmłodszych
- Druk 3D
- projekcja filmu „Polscy nobliści”
BWA Galeria Sztuki (od godz. 17.00)
17.00 – inauguracja II edycji projektu Nieużytki Sztuki; rozmowa o sztuce ekologicznej,
prowadzenie: dr Anna Drońska, Wydział Sztuki UWM
18.00-20.00 – warsztaty plastyczne „Niezwykły świat zwierząt”, prowadzenie: Olga Orzeł-Kopeć,
Justyna Banasiak
20.30 – koncert Tańce Snu – India Czajkowska, Sebastian Madejski (pod kopułą Planetarium),
organizator: Aleksander Traba
18.00-24.00 – zwiedzanie wystaw („Uwięzione w wyobrażeniu” Anny Bujak w sali głównej, „W
słoneczne popołudnie” Janusza Połoma w sali kameralnej)
18.00-24.00 – projekcja filmów artystycznych („Asylum of the birds” Rogera Ballena, najlepsze i
nagradzane filmy studentów z Pracowni Animacji i Filmu Eksperymentalnego Wydziału Sztuki
UWM, prowadzonej przez dr. hab. A. Grzybka)
18.00-23.00 – kiermasz wydawnictw BWA
Ponadto kiermasz wydawnictw
Biblioteka Planeta 11 (od godz. 18.00)
18.00-20.00 – zabawa „Książkowy detektyw”
20.00 – konkurs filmowy
20.30 – pokaz filmu: III część trylogii przygód Bilbo Bagginsa
20.0-24.00 – promocja abonamentowa
Na swoją noc zaprasza ponadto obiekt, który co prawda muzeum nie jest, ale również ma
swoich fanów i walory... O godz. 19.00 rozpocznie się „Noc Zakupów” w Galerii
Warmińskiej (potrwa do godz. 23.00). W tym czasie klienci będą mogli kupić pełnowartościowe
towary z rabatami sięgającymi nawet 50 proc. Do akcji przystąpili niemal wszyscy handlowcy z
galerii (również restauracje i punkty gastronomiczne, salon fryzjerski, myjnia samochodowa i
siłownia).
Wstęp na wszystkie opisane wydarzenia jest wolny.
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