


1. 17.00  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu / on-line 

• „Wieś opolska na dawnej pocztówce” – wystawa przedwojennych kart pocztowych z widokami 
opolskich wsi (www.wbp.opole.pl, profil WBP na Facebooku)


2. 19.00–23.00  Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu / park, ul. St. Bytomskich 1 / wydarzenie 
na miejscu  
• Występy, koncerty i etiudy teatralne w wykonaniu zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury


3. 21.00  Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu / on-line 

• 21.00  Rozmowa z Robertem Kasprzyckim  

• 22.00  Emisja koncertu „Śpiewający autorzy” – Krzysztof Daukszewicz, Kuba Sienkiewicz, 
Robert Kasprzycki (profil MPP na Facebooku)

 

4. 21.00–23.00  Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu / Taras Amfiteatru  
/ wydarzenie na miejscu  
• Siesta na Tarasie – koncert Roberta Cichego 

bilety: 10 zł / dostępne na: www.bilety.ncpp.opole.pl oraz przed koncertem w kasie NCPP  

/ dostępna pula biletów: 150 szt. / wstęp: 18+


5. 18.00–0.00  Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu / ul. Minorytów 4  
/ wydarzenia na miejscu i on-line   
• 18.00–0.00  Galeria ZAMOSTEK: Wystawa BUNT II  
(na miejscu i on-line na profilu MBP na Facebooku) 
• 20.00–23.00  Pokój Bajek on-line – „Księżniczki, rycerze i smoki – przeżyj przygodę nie z tej 
epoki” (profil Wypożyczalni dla Dzieci na Facebooku) 

• 18.00–0.00  Hol MPB – warsztaty florystyczne – kompozycje kwiatowe   
zapisy na stronie: www.mbp.opole.pl / zajęcia dla grup pięcioosobowych / dzieci muszą być pod opieką osoby 

dorosłej / warsztaty będą się odbywać co pół godziny 




• 19.00  W podwójnym wahadłowcu X – spotkanie Tomasza Różyckiego i Jacka Podsiadło, którzy 
porozmawiają o swoich nowych książkach  

(profil MBP na Facebooku) 

• 20.30–23.00  MORDERSTWO W BIBLIOTECE 2020 – zdalna edycja (kanał YouTube MBP Opole) 

czas trwania: ok. 2 h / wcześniejsze zapisy: www.mbp.opole.pl / ograniczenie wiekowe: 15+


6. 17.00–0.00  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 / wydarzenia na 
miejscu i on-line  
• 20.00–21.30 „Twarze Opola” – spotkanie z artystą plastykiem Andrzejem Sznejweisem  

(na miejscu oraz na profil CMJW na Facebooku) 
konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 77 453 78 72, on-line bez limitów  


• 17.00–0.00  Wystawa czasowa „Muzeum na 5+” 

• 17.00–0.00  Wystawa plenerowa „Polski Czerwony Krzyż –100 lat w służbie Ojczyźnie i 
Ludziom” – przed budynkiem Muzeum w Opolu 


7. 18.00–20.00  Muzeum Śląska Opolskiego / wydarzenia na miejscu i on-line 
• Wernisaż wystawy „Aleksandra Jachtoma – malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu” z cyklu „Laureaci nagrody im. Jana Cybisa”  

• Galeria MŚO, Opole, Ozimska 10 – wernisaż na placu przed Galerią  
• on-line: film o wystawie (profil MŚO na Facebooku i na kanale YouTube MŚO)


8. 19.00–19.30  Archiwum Państwowe w Opolu / on-line 
 „(Nie)winne opowieści dla Marii” – prof. Mirosław Lenart opowie tytułowej Marii niesamowitą 
historię wina. Przedsmak nowej oferty wydawniczej opolskiego archiwum  
(profil Archiwum Państwowego w Opolu na Facebooku)


9. 18.00–22.00  Bonk Art Gallery, Rynek 10 / wydarzenie na miejscu 
Nocne odwiedziny w Galerii Sztuki Beaty Bonk – projektantki mody i Romana Schmeltera – 
artysty malarza


10. 17.00  Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, ul. Kośnego 2a / on-line 

• 17.00  Działania on-line wokół książki „Tańcz, Córko Księżyca”  

zapisy pod adresem: bow@teatrlalki.opole.pl 


• 20.00  Słuchowisko „Śpiąca Królewna”  
(www.teatrlalki.opole.pl, profil OTLiA na Facebooku, kanał OTLiA na YouTube)


11. 20.00–0.00  Koncert 100% HOUSE MUSIC / on-line 
Zagrają: Neevald,  Ponydisco, Daso, Flor b2b Stahou 

(transmisja na profilu Opola na Facebooku)




12. 18.00–20.00  Galeria M, ul. Powstańców Śląskich 19 / wydarzenie na miejscu i on-line 
• EKOSFERA – multimedialna wystawa studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego  
(na miejscu oraz na: www.sztuka.uni.opole.pl)


13. 17.00–0.00  Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12 / wydarzenia na 
miejscu i on-line  

• 17.00–18.00  „Na głowę!” – warsztaty rodzinne 

ilość miejsc ograniczona / szczegóły na stronie: www.galeriaopole.pl 


• 20.00–0.00  Łukasz Prus–Niewiadomski „Punkt widzenia”– wystawa, kurator: Łukasz Kropiowski 

zwiedzanie indywidualne wg wytycznych GSW 

• 20.00–0.00  Galeria Aneks, dr Jarosław Janas „3h 36’”– wystawa, kurator: dr hab. Paweł 
Kaszczyński 

zwiedzanie indywidualne wg wytycznych GSW 

• on-line: 20.10–20.50  Spotkanie z Iwoną Chmielewską, autorką i ilustratorką  książek dla dzieci i 

dorosłych / partner: Radio Opole  
(profil GSW na Facebooku oraz audycja „Rewiry Kultury” na antenie Radia Opole) 


• on-line: 21.30 „Gotuj z Agatą” – spotkanie z artystką Wiktorią Myroniuk związane z 
realizowanym przez nią projektem „W poszukiwaniu Agaty”  
(szczegóły na stronie GSW: www.galeriaopole.pl)


14. 22.00 (otwarcie bram 21.00) Centrum Wystawienniczo–Kongresowe w Opolu, parking 
/ wydarzenie na miejscu  
• KINO SAMOCHODOWE – film „Narodziny Gwiazdy”, reż.  Bradley Cooper  

bezpłatne wejściówki na: kinosamochodowe.cwkopole.pl


15. 21.00–3.00 Kofeina 2.0, ogródek, pl. Teatralny 12 / wydarzenie na miejscu  
• Maraton filmowy: projekcja filmów: „Za jakie grzechy, dobry Boże?” oraz „I znów zgrzeszyliśmy, 
dobry Boże!” organizowany przy współpracy z kinem „MEDUZA”


16. 21.00–23.00  Spotkanie on-line z prof. Marianem Molendą / on-line  
• Promocja monografii „Marian Molenda. Powroty do źródeł – 35 lat twórczości rzeźbiarskiej, 
malarskiej i rysunkowej”,  wydanej przez Uniwersytet Opolski Wydział Sztuki oraz Galerię Sztuki

Współczesnej w Opolu. Spotkanie poprowadzi dr hab. Kazimierz Ożóg prof. UO 
• Pokaz podświetlonych rzeźb wraz z mappingiem w nieformalnej galerii przy pracowni artysty / 
światło i mapping:  inż. arch. Michał Kaczmarzyk 

(profil Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu na Facebooku)  



Wydarzenia odbywające się w sposób standardowy muszą być przeprowadzone  z 
zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie 
obowiązujących przepisów.  
 

 



