
LUTY 2019

Wydarzenia i informacje Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

2 II 2019 r. – godzina 11:00 – Maszynownia: „Miasto - architektura” – warsztaty architektoniczne dla 
najmłodszych

2 II 2019 r. – godzina 15:00 – „Źyczenia z dmuchanego materaca. O polskich powojennych 
ilustracjach i pocztówkach” – wykład Anny Suwały towarzyszący wystawie „Wesołych Świąt”

3 II 2019 r. – godzina 14:00 – Oprowadzanie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte”

7 II 2019 r. – godzina 12:00 – Projekt Miasto: „Sztuka w mieście – interwencje artystyczne w 
przestrzeni publicznej na przykładzie rewitalizowanych dzielnic Trójmiasta” – wykład dla seniorów

7 II 2019 r. – godzina 17:30 – Instrukcja obsługi dizajnu: „Polski dizajn powojenny. Między ludowością 
a współczesnością” – wykład dra Huberta Bilewicza

8-10 II 2019 r. – bezpłatny wstęp do Muzeum Miasta Gdyni

8 II 2019 r. – godzina 11:00 – wernisaż wystawy „Na styku morza i lądu” w Galerii Klif w Gdyni Orłowie

9 II 2019 r. – godzina 09:00 – otwarcie ekspozycji „Na styku morza i lądi” w Galerii Klif w Gdyni 
Orłowie

10 II 2019 r. – godzina 12:00-15:00 – Projekt Miasto: „Tu i teraz” – strefa edukacyjna

10 II 2019 r. – godzina 14:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte” oraz 
otwarcie modułu poświęconego Wójtowi Janowi Radtkemu i prezentacja nowych nabytków Muzeum 
Miasta Gdyni

12 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe: „Miejska mapa”

12 II 2019 r. – godzina 16:00 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów. Pierwsza 
grupa

13 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe: „Zabawy podwórkowe”

14 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe: „Moje miejsce”

14 II 2019 r. – godzina 12:00 – „Projekt Miasto”: Sztuka w mieście – Z ludźmi i dla ludzi. Partycypacja 
społeczna w mieście” – wykład dla seniorów

15 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe: „Twoje miejsce”

15 II 2019 r. – godzina 13:00 – Muzealne zmysły: „Stymulacja logopedyczna od urodzenia” – zajęcia 
rozwojowe dla niemowląt z opiekunem

15 II 2019 r. – godzina 18:00 – Projekt Miasto: Kino Otwarte – miasto: „21 X Nowy Jork”

15 II 2019 r. – godzina 18:00 – Wernisaż wystawy „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-
1940”

16 II 2019 r. – godzina 10:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Architektura optymizmu: 
Fenomen Kowna. 1914-1940”



16 II 2019 r. – godzina 12:00 – Prezentacja modernistycznej architektury Kowna połączona z panelem
dyskusyjnym „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-1940”

16 II 2019 r. – godzina 13:30 – Promocja publikacji towarzyszących wystawie „Architektura 
optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-1940” i przewodnika architektonicznego „Kowno. XX – XXI wiek”

16 II 2019 r. – godzina 14:30 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Architektura optymizmu: 
Fenomen Kowna, 1914-1940”

16 II 2019 r. – godzina 12:00 – Dostępna sobota: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Architektura
optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-1940” z audiodeskrypcją i tłumaczenie na język migowym

16 II 2019 r – godzina 14:00 – Dostępna sobota: Camera obscura – obraz miasta, miasto w obrazie. 
Spotkanie z fotografią dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

17 II 2019 r. – godzina 14:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Wesołych Świąt”

19 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe! Gdynia – przeszłość

19 II 2019 r. – godzina 18:00 – Projekt Miasto: „Miejsce” – cykl warsztatów twórczego pisania

Prowadzenie: Natalia Fiedorczuk-Cieślak

20 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe! Gdynia – mieszkańcy

20 II 2019 r. – godzina 18:00 – Ino-mig – podstawy języka migowego

21 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe! Gdynia – miejsca

21 II 2019 r. – godzina 16:00 – Z miłości do gór. Korona gór polskich” – wykład dla seniorów

22 II 2019 r. – godzina 11:00 – Ferie zimowe! Gdynia – moje miasto

22 II 2019 r. – godzina 18:00 – Projekt Miasto: „Dziel:Nice – Cisowa” – wizyty studyjne w dzielnicach 
Gdyni

Adres spotkania: Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227, Gdynia

22 II 2019 r. – godzina 20:00 – Gdynia 1988-2018: „Tranq, Królestwo” – koncet promujący płytę

23 II 2019 r. – godzina 14:00 – Projekt Miasto: „Miasto do góry nogami” – pracownia fotografii

23 II 2019 r. – godzina 16:00 – Projekt Miasto: „Badacze miasta” – spotkanie wolontariuszy. 
Prowadzenie: Paulina Kobza

24 II 2019 r. – godzina 14:00 – Oprowadzanie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte”

26 II 2019 r. – godzina 14:15 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów

26 II 2019 r. – godzina 16:00 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów

______________________________________________________________________________ 



Luty w Muzeum Miasta Gdyni

Luty: miesiąc krótki, iście zimowy, a jednak obfitujący w pierwsze zwiastuny wiosennego ciepła. 
Niezależnie od tego, czy pogoda będzie słoneczna, czy też deszczowa, każdy znajdzie wśród 
wydarzeń odbywających się w Muzeum Miasta Gdyni coś dla siebie. 

Dla miłośników architektury modernizmu przygotowaliśmy nie lada niespodziankę z okazji Święta 
Niepodległości Litwy. Wystawa „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-1940”, której 
wernisaż odbędzie się 15.01, to wyjątkowy obraz miasta i jego budowniczych. To również szansa by 
przekonać się, jak wiele łączy Gdynię z Kownem. Dla fanów muzyki zaplanowaliśmy kolejny z 
koncertów promujących album wydany przez Muzeum Miasta Gdyni pt. „Gdynia 1988-2018”. 22.01 w 
muzealnym foyer wystąpi Tranq oraz Królestwo.

Tradycyjnie bogata jest również oferta dla seniorów: wykłady, spotkania, warsztaty z podstaw 
fotografii. Szczególne miejsce w kalendarzu zajmuje jednak historia – i to ta, sprzed 92 lat. 92-gie 
urodziny będzie obchodzić bowiem 10 lutego Gdynia – miasto z morza i marzeń.

Dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających Muzeum przygotowaliśmy z tej okazji „Urodzinowy 
weekend Gdyni”. Oprócz specjalnie zaprojektowanej strefy edukacyjnej, związanej z Projektem 
Miasto, otworzymy nowy moduł wystawy stałej, powięcony postaci szczególnie zasłużonej dla rozwoju
miasta – wójtowi Janowi Radtkemu. Z okazji 93-ciej rocznicy uzyskania przez Gdynię praw miejskich, 
ciesząca się wielką popularnością wystawa archiwalnych fotografii pt. „Na styku morza i lądu” od 
08.02 zostanie zaprezentowana w Galerii Klif (do 15.03). Wstęp do Muzeum w weekend w dniach 8-
10.02 jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Cykl wydarzeń: Zarys – pracownia rysunku i malarstwa

Zapraszamy na „Zarys” - kurs rysunku i malarstwa przeznaczony dla osób pełnoletnich. W zimowym 
okresie zmierzymy się z podstawowymi technikami malarskimi i rysunkowymi.
Tematem przewodnim kursu jest architektura oraz wszystkie powiązane z nią zjawiska artystyczne. 
Spotkania będą odbywały się w każdą środę od godziny 17:00 do godziny 20:00. Kurs prowadzi 
Tomasz Sosnowski absolwent Łódzkiej ASP. 

Miesięczny koszt udziału w zajęciach to 50 zł. Zapisy pod adresem: zapisy@muzeumgdynia.pl

06.02 / 17:00-20:00 Zarys – pracownia rysunku i malarstwa
 
13.02 / 17:00-20:00 Zarys – pracownia rysunku i malarstwa

20.02 / 17:00-20:00 Zarys – pracownia rysunku i malarstwa

27.02 / 17:00-20:00 Zarys – pracownia rysunku i malarstwa

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY, KTÓRE PROWADZI 
OŚRODEK EDUKACJI MUZEUM MIASTA GDYNI TELEFONICZNIE: 58 662 09\35\36\37 LUB 
MAILOWO: ZAPISY@MUZEUMGDYNIA.PL

mailto:ZAPISY@MUZEUMGDYNIA.PL
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Urodziny Gdyni w Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza wszystkich mieszkańców na szereg wydarzeń przygotowanych z 
okazji 93. rocznicy przyznania praw miejskich Gdyni. Oprócz bezpłatnego wstępu do Muzeum Miasta 
Gdyni w sobotę i niedzielę, otwarty zostanie nowy moduł wystawy stałej „Gdynia – dzieło otwarte” 
poświęcony pamięci wójta Jana Radtkego, którego 146. Rocznicę urodzin obchodzimy również 10 
lutego. 

Oprócz prezentacji nowych eksponatów, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni dr Jacek Friedrich 
poprowadzi oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej (niedziela, godz. 14:00). Ośrodek Edukacji 
Muzeum Miasta Gdyni przygotował niezwykłą akcje archiwizacyjną pt. „Miasto tu i teraz” podczas 
której będzie można zarejestrować swoje wypowiedzi dotyczące teraźniejszości w mieście z morza i 
marzeń (niedziela, godz 12:00 – 15:00)

W sobotę 09.02 w Galerii Klif zostanie zaprezentowana niezwykła ekspozycja fotograficzna Muzeum 
Miasta Gdyni pt. „Na Styku morza i lądu”, ukazującą wyjątkowość Gdyni - miasta, które rozwijało się 
równolegle z portem. Wystawę będzie można podziwiać w Galerii Klif do pierwszej połowy marca 
2019 roku.

WYDARZENIA:

 Wydarzenie: Wernisaż wystawy „Na styku morza i lądu”

Termin: 8 II 2019 r. - godzina: 11:00
Miejsce: Galeria Klif, Gdynia Orłowo, Al. Zwycięstwa 256

Bilety: bezpłatnie

W bieżącym, 2019 roku przypada 93 rocznica nadania Gdyni praw miejskich. W związku z tą rocznicą
Galeria Klif zaprezentuje okolicznościową ekspozycję Muzeum Miasta Gdyni, mającą upamiętnić to
niezwykle ważne wydarzenie w dziejach Polski. 

Wystawa "Na styku morza i lądu", poprzez obrazy, a dokładnie kilkadziesiąt absolutnie unikatowych,



archiwalnych,  czarno-białych  fotografii,  ukazuje  niezwykłość  miejsca,  owe  genius  loci,  jednego  z
najpiękniejszych miast Polski, położonego na styku wody i lądu. 

 Wydarzenie: Otwarcie wystawy „Na styku morza i lądu”

Termin: 9 II 2019 r. - godzina: 09:00
Miejsce: Galeria Klif, Gdynia Orłowo, Al. Zwycięstwa 256

Bilety: bezpłatnie

 Wydarzenie: Projekt miasto: „Tu i teraz”

Termin: 10 II 2019 r. - godzina: 12:00-15:00
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: bezpłatnie

Projekt Miasto skierowany jest do mieszkańców Gdyni. Jego realizacja rozpocznie się  4 stycznia 
2019, a zakończy 10 lutego 2026 roku, w stulecie uzyskania praw miejskich przez Gdynię. Podczas 
93. urodzin Gdyni Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni Dzięki umożliwi rejestracje wideo i audio 
wypowiedzi mieszkańców dotyczących teraźniejszej historii: historii gdyńskiego „tu i teraz”. 

Zebrane materiały zostaną zaprezentowane publicznie oraz dodane do archiwum Muzeum Miasta 
Gdyni. Za wiele lat przekazane przez mieszkańców miasta historie stworzą wyobrażenie o naszym 
dzisiejszym gdyńskim „tu i teraz”.

 Wydarzenie: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte” oraz otwarcie 
modułu poświęconego wójtowi Janowi Radtkemu i prezentacja nowych nabytków Muzeum 
Miasta Gdyni

Termin: 10 II 2019 r. - godzina: 14:00
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: bezpłatnie

Specjalne oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte” poprowadzi dyrektor
Muzeum Miasta Gdyni,  dr Jacek Friedrich.  Zaprezentuje on wielowątkową historię rozwoju Gdyni:
miasta, które powstało na skutek największego międzywojennego wysiłku modernizacyjnego w historii
międzywojennej Polski. 

Oprowadzanie poprzedzi uroczyste otwarcie jej nowego modułu. Jednym z zdań instytucji muzealnych
jest gromadzenie i zabezpieczenie zabytków. W 2018 roku  Dział Historyczny Muzeum Miasta Gdyni
nabył ponad 600 obiektów, głównie fotografii, ale również dokumentów i zabytków kultury materialnej.
Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane w module zmiennym ekspozycji stałej, udostępnionej
10 lutego  bieżącego roku.

Jednym z najciekawszych nabytków są pamiątki związane z pierwszym polskim sołtysie Gdyni z Izby
Pamięci likwidowanego Gimnazjum Nr 14 im. Wójta Jana Radtkego w Gdyni Obłużu. Są to głównie
fotografie rodzinne a także przedmioty z domu Radtkego m.in: korkociąg,  dzbanuszek z pijalni wody
mineralnej a także świecznik.

Na wystawie zaprezentujemy także inne ciekawe nabytki Muzeum. Wśród nich przekazane przez I
Urząd Skarbowy w Gdyni przedmioty zarekwirowane przemytnikom: zegarki i papierośnicę. Pokażemy
również talerz metalowy będący z konkursu hippicznego na Polance Redłowskiej w 1937 roku, a także
folder „Filipinki to My” z dedykacją z 1965 roku od słynnego zespołu dla stewardesy pracującej na
transatlantyku „Batory”.



Większość  pozostałych  nabytków  Działu  Historycznego  będzie  można  obejrzeć  w  dwóch
multimedialnych projekcjach.

Ferie Zimowe w Muzeum Miasta Gdyni

Czas ferii sprzyja kreatywności i zimowym przygodom. W Muzeum Miasta Gdyni najmłodsi od 
podszewki poznają wyjątkowy świat dawnego i współczesnego miasta z morza i marzeń i będą się 
przy tym świetnie bawić!

Od wtorku do piątku w godz.: 11.00-13.00 zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na warsztaty 
prowadzone w ramach „Projektu Miasto” oraz  w oparciu o wystawę stałą „Gdynia-Dzieło Otwarte”.

W trakcie spotkań najmłodsi podejmą się wielu twórczych zadań, wcielą w rolę projektanta przestrzeni 
miejskiej jak i pracownika muzeum. Zdobędą przydatną wiedzę o przeszłości jak i teraźniejszości 
miasta, w którym żyją. 

Razem z nami spędź w Muzeum ferie zimowe!

Na wszystkie wydarzenia obowiązują bilety w cenie 10 zł za dziecko.

Obowiązują zapisy pod adresem mailowym zapisy@muzeumgdynia.pl

Spis wydarzeń:

12.01 / 11:00-13:00 „Miejska Mapa”

13.01 / 11:00-13:00 „Zabawy podwórkowe”

14.01 / 11:00-13:00 „Moje Miejsce”

15.01 / 11:00-13:00 „Twoje Miejsce”

19.01 / 11:00-13:00 „Gdynia, przeszłość”

20.01 / 11:00-13:00 „Gdynia, mieszkańcy”

mailto:zapisy@muzeumgdynia.pl


12.01 / 11:00-13:00 „Gdynia, miejsce”

22.01 / 11:00-13:00 „Gdynia - moje miasto”

WYDARZENIA:

Wydarzenie: Maszynownia: „Miasto – Architektura” – warsztaty architektoniczne dla najmłodszych

Termin: 2 II 2019 r. - godzina: 11:00 - 13:00
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: 10 zł, obowiązują zapisy

Twórcze warsztaty architektoniczne to spotkanie podczas którego dzieci przyjrzą się bliżej strukturze 
miasta, a także zastanowią się nad potrzebami jego mieszkańców poprzez wcielenie się w role 
projektanta wnętrz. Celem naszych działań jest pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności, a także 
przyczynek do myślenia o całokształcie naszego otoczenia – czyli mieście.

Warsztaty rodzinne MASZYNOWNIA skierowane są dla dzieci od lat 6 do 12 i odbywają się zawsze w 
pierwszą sobotę miesiąca. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Bilety - 10 zł koszt udziału jednego uczestnika, jeśli w warsztatach



Wydarzenie: Maszynownia: „Wesołych Świąt” – rodzinne warsztat tworzenia kart pocztowych

Termin: 3 II 2019 r. godzina 15:00
Wstęp: bezpłatnie

ANNA SUWAŁA jest właścicielka największego zbioru oryginałów polskich ilustracji. Z wykształcenia 
konserwator malarstwa. Rzeczoznawca ZPAP i Polskiej Izby Artystów 
Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Wystąpienie stara się wskazać elementy wpływające na ostateczny wynik pracy ilustratora i 
projektanta pocztówek jakim jest wydawniczy wydruk. Przytacza najdrastyczniejsze przykłady 
zaprzepaszczenia w procesie druku pomysłów technologicznych i technicznych. Mówi o chwilowych 
fascynacjach technologiami, którym ulegali artyści i inspirowania się pomysłami kolegów. Ujawnia 
oczekiwania autorów tekstów wobec ilustracji (w tym także dotyczące techniki). Analizuje przyczyny 
przemalowań ilustracji do kolejnych wydań.

Prezentuje przykłady wzajemnych relacji ilustracji i pocztówki oraz przypisania nowych znaczeń 
gotowym przedstawieniom. Stara się odpowiedzieć na pytanie o logistykę artystycznych działań w 
tandemach ilustratorskich.

Dowodzi tradycyjnego(wobec ilustracji i pocztówki) niedowładu cenzury. Zwraca uwagę na 
„inspicjencką” rolę wewnętrznej cenzury kolegiów redakcyjnych.

Pokazuje więc mniej koturnowo-spiżowy wizerunek artystów popełniających merytoryczne błędy 
wychwytywane przez redakcje, oraz wielokrotne wykorzystanie tych samych pomysłów. Podaje 
powody odrzucenia projektów ilustracji i pocztówek przez redakcje.

Materiał jest bogato ilustrowany slajdami, przykłady są czytelne i przejrzyste, a wykład unika 
hermetycznego języka. Ma więc charakter zdecydowanie popularny.

Po wykładzie będzie możliwość organoleptycznego zapoznania się z większością projektów (także 
roboczych, które nie weszły do druku).



Wydarzenie: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte”

Termin: 3 II 2019 r. godzina: 14:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: oprowadzanie wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 
zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

Gdynia – przejaw aspiracji i idea II RP, efekt wspólnego wysiłku społeczeństwa, który w przeciągu 
kilkunastu lat przekształcił kaszubską wieś w nowoczesne, spektakularne i otwarte na morze miasto, 
z jednym z największych portów na Bałtyku. Gdynia jako miasto stanowi dla Polski wyjątkowe 
dziedzictwo. To spełnione marzenie o Polsce na morzu i spektakularny owoc modernizacyjnego 
wysiłku Polaków w XX wieku. Jest to więc miasto, w którym współczesność i codzienność zderzają się
z mitami – mitem morskości, mitem nowoczesności, czy wyobrażeniami i marzeniami gdynian o ich 
mieście.

Wystawa „Gdynia – dzieło otwarte” prezentuje historię Gdyni wielowątkowo: poprzez liczne historie jej 
mieszkańców skupione wokół eksponowanych obiektów, fotografii, instalacji. Prezentowane opowieści
nie ograniczają się tylko do lokalnej perspektywy – poprzez portowy charakter Gdyni ukazujemy jej 
znaczenie dla historii Europy i świata.



Ekspozycja stymuluje odwiedzających, stawiając im pytania i nie dając prostych, gotowych 
odpowiedzi. Dzięki wykorzystaniu symboli i nieoczywistych skojarzeń, a także przy pomocy obiektów 
związanych z historią miasta „Gdynia – dzieło otwarte” zachęca widzów do odnajdywania szerszych 
kontekstów kulturowych, historycznych i społecznych, które tworzą obraz współczesnej Gdyni.

Wystawa składa się z dwóch głównych części – chronologiczno-problemowej opowieści o dziejach 
Gdyni od decyzji o powstaniu portu w Gdyni do 1989 roku oraz historii i zagadnień skupionych wokół 
trzech pojęć-problemów związanych z Gdynią.
Narracja prowadzona jest zarówno chronologicznie jak i problemowo, wiodąc widza poprzez 
wydarzenia i osobiste historie gdynian.

Wydarzenie: Sztuka w mieście: „Interwencje artystyczne w przestrzeni miejskiej na przykładzie 
rewitalizowanych dzielnic trójmiasta” – wykład dla seniorów

Termin: 7 II 2018 r. godzina: 12:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: bezpłatnie

W ramach działań dedykowanych osobom w wieku emerytalnym zapraszamy na wykład z cyklu 
„Sztuka w Mieście”. Tematem spotkania będą „Interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej na 
przykładzie rewitalizowanych dzielnic Trójmiasta”. 

Wykład poprowadzi Aurelia Buczek, artystka wizualna. Inicjatorka projektów społecznych w 
rewitalizowanych dzielnicach Trójmiasta. 

Opis do fotografii: Artysta: Aurelia Buczek Interwencja artystyczna „Bedtime”. Organizator: CSW 
Łaźnia, Partner: Mewka Otwarta Pracownia Kurator: Michalina Domoń, foto: Milena Banaszewska. 



 

Wydarzenie: Instrukcja obsługi dizajnu: „Polski dizajn powojenny. Między ludowością a 
współczesnością” – wykład dra Huberta Bilewicza

Termin: 7 II 2019 r. godzina: 17:30

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: bezpłatnie, obowiązują zapisy

Cykl wykładów poświęcony jest narracyjnemu ideowemu potencjałowi polskiego dizajnu oraz jego 
kulturotwórczej i państwowotwórczej mocy, na przestrzeni ostatniego stulecia.

Mowa będzie o reanimacji polskiego projektowania po wojnie, presjach ideologicznych i 
determinantach produkcyjnych PRL-u; karierze i długim trwaniu stylu cepeliowskiego oraz 
poodwilżowych usiłowaniach powrotu do nowoczesności w modnej formule Polskiego New Look. 



Wydarzenie: Sztuka w mieście: „Z ludźmi i dla ludzi” – wykład dla seniorów

Termin: 14 II 2018 r. godzina: 12:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: bezpłatnie

W ramach działań dedykowanych osobom w wieku emerytalnym zapraszamy na wykład z cyklu 
„Sztuka w Mieście”.

Wykład poprowadzi Aurelia Buczek, artystka wizualna. Inicjatorka projektów społecznych w 
rewitalizowanych dzielnicach Trójmiasta.

Wydarzenie: Muzealne zmysły: „Stymulacja logopedyczna od urodzenia” – zajęcia rozwojowe dla 
niemowląt z opiekunem

Termin: 15 II 2018 r., godzina: 13.00
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
Bilety: 5 zł
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Podczas kolejnej odsłony cieszących się ogromną popularnością 'Muzealnych zmysłów' poznamy 
metody stymulacji organizmu dziecka tak, aby z łatwością weszło ono w wiek dziecięcy.
Warsztaty przeznaczone są dla niemowląt z opiekunem.



Wydarzenie: Kino Otwarte – miasto – „21 X Nowy Jork” – seans filmowy

Termin: 15 II 2019 r. godzina: 18:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: bezpłatnie

"21 x Nowy Jork" stanowi przykład imponującej reżyserskiej brawury. Strategia Piotra Stasika 
przypomina trochę taktykę braci Coenów z ich noweli, która weszła w skład "Zakochany Paryż". 
Twórcy "Big Lebowskiego" wykazali wówczas obojętność na wdzięki francuskiej stolicy i akcję swego 
filmu umieścili w niegościnnych podziemiach tamtejszego metra. U polskiego dokumentalisty podobny 
zabieg okazuje się czymś więcej niż okrutnym żartem z pocztówkowych klisz. Dzieło Stasika to w tym 
samym stopniu opowieść o ciemnej stronie miasta, co próba zagłębienia się w mroczne rejony 
psychiki jego mieszkańców." ~ Piotr Czerkawski, filmweb.pl

Kino Otwarte to cykl filmów dokumentalnych i fabularnych, które poruszają temat praw człowieka w 
rozmaitych kontekstach - społecznych, ekonomicznych, politycznych. Filmy te pomagają dotrzeć do 
ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają nadzieję, rozwijają samoświadomość, pozwalają z dystansu 
spojrzeć na nasze problemy.

Każde spotkanie to projekcja filmowa oraz dyskusja z udziałem widzów i zaproszonych specjalistów. 



W naszym zbiorze znajdują się filmy dotyczące min.: imigracji, uchodźstwa, dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie, społecznych i psychologicznych przyczyn stereotypów i dyskryminacji, niewolnictwa 
XXI wieku, handlu ludźmi, praw dzieci, swobody wypowiedzi i wolności przekonań.

Wydarzenie: Wernisaż wystawy „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-1940”

Termin: 15 II 2018 r. godzina: 18:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: bezpłatny

Modernistyczna architektura Kowna stanowi odzwierciedlenie politycznego, społecznego, 
ekonomicznego i kulturalnego optymizmu, charakterystycznego dla stolic nowych państw 
europejskich. Transformacja miasta po roku 1919, kiedy Kowno nieoczekiwanie zostało tymczasową 
stolicą Republiki Litewskiej, graniczyła z cudem. W ciągu niespełna 20 lat dokonała się radykalna 
zmiana jego tożsamości, a mieszkańcy wznieśli ponad 12 tysięcy nowych budynków, przekształcając 
miasto w nowoczesną, elegancką stolicę europejską.
Po II wojnie światowej, podczas sowieckiej okupacji, dziedzictwo modernistycznej architektury 
międzywojennego Kowna odegrało ważną rolę stając się świadectwem utraconej państwowości, 
symbolicznym oknem na Zachód i wzorem dla litewskich architektów. Dla dzisiejszego Kowna 
spuścizna ta jest istotnym wyznacznikiem tożsamości i wyrazem genius loci miasta. 
Wystawa opowiada nie tylko o mieście. Porusza także tematy wciąż rodzących się i traconych nadziei,
twórczych wysiłków i fascynującego, owocnego optymizmu, migracji idei i form, lokalności i wspólnoty,
sztuki i wolności, wojny i ucisku. Jest opowieścią o przemianach dawnych form i idei oraz o ich 
związku z teraźniejszością.



Kuratorzy: Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis
Projekt: Matas Šiupšinskas, Ieva Cicėnaitė, Linas Gliaudelis
Organizator: Litewska Narodowa Komisja UNESCO 
Współorganizator: Muzeum Miasta Gdyni
Wystawa sfinansowana przez: Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej
Partner strategiczny: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej
Partner: Kaunas 2022 – European Capital of Culture
Partner: Litewski Instytut Kultury

Program towarzyszący wystawie “Architektura optymizmu. Fenomen Kowna” z okazji Święta 
Niepodległości Litwy

16 lutego 2019

10:00 / Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna. 1914-
1940”

 12:00 / Prezentacja modernistycznej architektury Kowna połączona z panelem dyskusyjnym 
„Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-1940”

12:00 / Dostępna sobota: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Architektura optymizmu: Fenomen 
Kowna, 1914-1940” w języku migowym

13:30 / Promocja publikacji towarzyszących wystawie „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 
1914-1940” i przewodnika architektonicznego „Kowno. XX – XXI wiek”
14:30 / Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Architektura optymizmu: Fenomen Kowna, 1914-
1940”



Wydarzenie: Camera obscura – obraz miasta, miasto w obrazie. Spotkanie z fotografią dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Termin: 16 II 2019 r., godzina: 14:00
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
Bilety: Bezpłatnie

Cykl spotkań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Na cykl składać się 
będą spotkania, warsztaty, oprowadzania oraz gra miejska, a nadrzędnym celem wszystkich działań 
będzie eksploracja miasta z nieoczywistej perspektywy. 

Podczas inicjowanej w przestrzeni miejskiej gry Plan Miasta uczestnicy przyjrzą się miejskiej topografii
i nadadzą jej osobisty wymiar poprzez działania polegające na konstruowaniu własnych planów 
miejskiej przestrzeni. Priorytetowym działaniem podczas tego spotkania będzie uzyskanie 
świadomości na temat istnienia barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej, uniemożliwiających 
osobom z niepełnosprawnościami pełne korzystanie z publicznych obszarów metropolii. 

Tematyczna dominanta kolejnych działań opierać się będzie na przekonaniu, iż współczesny, obecny 
w strukturze miejskiej znak jest przede wszystkim rodzajem komunikatu, wysyłanego w stronę 
wszystkich, którzy, na dłużej bądź krócej, funkcjonują w miejskiej przestrzeni. Znak rozumiany jest 
zatem jako budulec miejskiej przestrzeni komunikacyjnej, jak tworzywo miejskich nastrojów, emocji i 
tego, co nie jest bezpośrednio zwerbalizowane. Bezpośrednia konsekwencja takiego ujęcia tematu 
miejskości będą warsztaty, podczas których uczestnicy z niepełnosprawnością słuchu zaprojektują 
znaki wyrażające ich perspektywę potrzeb i widzenia miasta. Finalnym działaniem warsztatów będzie 
miejski mural, wyrażający perspektywę osoby z niepełnosprawnością, wykonany według projektu 
uczestników przez profesjonalnego artystę.    

Wydarzenie: Ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Wesołych Świąt”

Termin: 17 II 2018 r. godzina: 14:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia



Bilety: oprowadzanie wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 
zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

Dawno, dawno temu, przed czterdziestu, pięćdziesięciu laty, a może nawet jeszcze dawniej, gdy nie 
było mejli, sms-ów, fejsbuka i innych „mesendżerów”, ludzie posyłali sobie życzenia na tekturowych 
prostokątach zwanych pocztówkami. Trzeba było taką pocztówkę zapisać – najczęściej ręcznie, z 
rzadka na maszynie do pisania, nakleić znaczek pocztowy, pójść na pocztę i wrzucić do skrzynki na 
listy, a potem mieć nadzieję, że nasza karta nie zagubi się gdzieś po drodze, wśród milionów innych 
kart. Szczególne natężenie pocztówkowy ruch osiągał przed Bożym Narodzeniem. Wówczas przez 
Polskę przewalała się istna lawina świątecznych pocztówek. Były one bardzo różne: religijne i 
świeckie, ładne i brzydkie, publikowane przez potężnego państwowe wydawnictwa i przez drobnych 
“prywaciarzy”, fotograficzne i graficzne. 

I to właśnie graficzne pocztówki zyskiwały najciekawszą formę. W latach 60. i 70. XX wieku ich 
projekty opracowywali najwybitniejsi polscy ilustratorzy: Szancer, Kilian, Wilkoń, Uszacka, 
Truchanowska, Czajkowska, Orłowska-Gabryś, Gutsche, Heidrichowie, Jaworowski, Grabiański, 
Majchrzak, Pokora, Stanny, Rychlicki, Butenko i dziesiątki innych znakomitych autorów (mało kto 
pamięta, że od projektowania bożonarodzeniowych pocztówek pół wieku temu zaczynał swą graficzną
karierę nawet Grzegorz Rosiński, dziś znany miłośnikom komiksu na całym świecie jako twórca 
Thorgala).
 
Ten bardzo ciekawy, a dzisiaj chyba nieco zapomniany rozdział w dziejach polskiego dizajnu 
zaprezentujemy na naszej wystawie zatytułowanej po prostu „Wesołych Świąt” – to właśnie takim 
napisem opatrywano zdecydowaną większość publikowanych wówczas pocztówek. Pokażemy 
kilkaset wydrukowanych kart i około dwustu oryginalnych projektów. Mamy nadzieję, że ich wizualna i 
ikonograficzna różnorodność, pomysłowość, nieraz i humor, sprawią naszym widzom wiele 
przyjemności i radości.
  

 

Wydarzenie: Projekt Miasto: „Miejsce” – cykl warsztatów twórczego pisania



Termin: 19 II 2019 r. - godzina: 18:00 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: 10 zł, obowiązują zapisy

Obowiązują zapisy: zapisy@muzeumgdynia.pl, 58 66 936/937/938

Miłośnicy powieści skupiają się na akcji, bohaterach, dynamice ich relacji, splotach wydarzeń. Czy to 
wystarczy, aby stworzyć dobry kawałek literatury? Czy autor - pisarz może stworzyć przekonującą 
narrację bez pełnego zanurzenia się w okolicznościach, didaskaliach, dekoracjach dnia codziennego?
Podczas warsztatów pisarskich “Miejsce” skupimy się na portretowaniu niezwykłych anty-bohaterów: 
miejskich zaułków, pokoi mieszkań, zapamiętanych topografii podwórek z dzieciństwa. Miejsce potrafi
być opowiedziane na różne sposoby - ustami naszych bohaterów, zwięzłą poezją czy trafnym, 
reporterskim komentarzem. Rozglądając się na boki i nie zawsze patrząc prosto w oczy naszych 
literackich bohaterów możemy odczytać z rzeczywistości znacznie więcej. Miejsce stanie się 
pretekstem do pracy nad warsztatem literackim uczestników: celnością języka, regularnością, 
refleksją. 

Kurs obejmuje pięć spotkań z Natalią Fiedorczuk - trenerką twórczości, autorką i pisarką, nagradzaną 
autorką prozy. Kolejne cztery, jesienne spotkania to warsztaty mistrzowskie, do których zaproszeni 
zostaną inni praktykujący pisarze i reportażyści (m.in. Magdalena Grzebałkowska, Sylwia Kubryńska, 
Barbara Piórkowska i inni). Podczas klas mistrzowskich zaproszeni mentorzy odpowiedzą na pytania 
uczestników - również te najbardziej “techniczne”, na przykład o organizację pracy i przebieg procesu 
twórczego. Uczestnicy dostaną możłiwość uzyskania informacji zwrotnej na temat fragmentów 
literackich stworzonych podczas zajęć. Podsumowaniem rocznego kursu będzie publikacja literacka z
najlepszymi tekstami kursantów.

Warsztaty realizowane są w ramach “Projektu miasto 2019-2026”

O prowadzącej: 

Natalia Fiedorczuk-Cieślak
ur. 1984

Publicystka, pisarka i dramatopisarka, animatorka społeczna i muzyczka. Pisze m.in. dla magazynu 
“Pismo”, “Książki”, Wysokie Obcasy, Gazety Stołecznej . Za swój prozatorski debiut “Jak pokochać 
centra handlowe” (Wielka Litera, 2016) otrzymała literacki Paszport Polityki a także nominacje do 
nagród im. Conrada, Witolda Gombrowicza i Wiesława Kazaneckiego. Autorka powieści “Ulga” 
(Wielka Litera, 2018) i publikacji fotograficznej “Wynajęcie” (Bęc Zmiana, 2012). Na co dzień 
współpracuje ze studiem Munka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich jako konsultant literacki. 
Jest autorką muzyki - wydała dwie płyty solowe jako Nathalie and The Loners, skomponowała 
muzykę do kilkunastu filmów i spektakli teatralnych. 



Wydarzenie: „Ino - mig” – podstawy języka migowego 
Termin: 20 II 2019 r. - godzina: 18:00 

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety : bezpłatnie

Zapraszamy na darmowe lekcje Języka Migowego. Lekcje w Muzeum Miasta Gdyni organizowane są 
we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Doskonale posługujemy się słowem 
pisanym i mówionym. Potrafimy wyrazić nasze uczucia i myśli. Czy masz chęć poznać podstawowe 
tajemnice języka migowego, by postarać się zrozumieć osoby niesłyszące?
Zapraszamy wszystkich zarówno słyszących jaki niesłyszących do wspólnej zabawy językiem 
migowym. W marcu przy okazji otwarcia wystawy „Co widzisz?” poznamy podstawowe zwroty 
w języku migowym odnoszące się do wystawy.
Lekcje prowadzić będzie Kamila Skalska.



Wydarzenie: Podróże na emeryturze: „Z miłości do gór. Królowa gór polskich” – spotkanie podróżnicze
dla Seniorów

Termin: 21 I 2019 r. godzina: 16:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: bezpłatnie, obowiązują zapisy

Muzeum Miasta Gdyni oraz Fundacja FLY zapraszają do udziału w spotkaniach, których 
gospodarzami będą podróżujący seniorzy. Przybliżą oni warunki panujące w rozmaitych rejonach 
świata, zaproponują ciekawe pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz podadzą szereg 
wskazówek pomocnych w organizacji egzotycznej lub lokalnej podróży!

Wstęp bezpłatny
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację w Ośrodku 
Edukacji Muzeum Miasta Gdyni, drogą mailową: zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 
09 35/36/37

Wydarzenie: „Gdynia-1988-2018” – Koncert grup Tranq oraz Królestwo

Termin: 25 I 2019 r. godzina: 20:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: bezpłatnie

Gdynia 1988-2018 to wyjątkowy album, będący swoistym hołdem złożonym Trójmiejskiej Scenie 
Alternatywnej lat osiemdziesiątych przez współczesne, związane z Gdynią zespoły i muzyków. To 
również próba nowego spojrzenia na kultowy, wydany w 1988 roku, album Gdynia, który zawierał 
pamiętne nagrania formacji takich jak Pancerne Rowery, Bielizna czy Apteka.

Całe przedsięwzięcie nie tylko prezentuje brzmieniową kreatywność wykonawców z Gdyni i okolic; to 
również zapis niepowtarzalnych dźwiękowych „kolaboracji” (gościnny udział w nagraniach wzięli 

https://www.facebook.com/FundacjaFly/


między innymi The Pau, Maciej Werk, William Malcolm). Tak jak trzydzieści lat temu, tak i dziś 
muzyka z Gdyni wybrzmiewa niepowtarzalnymi, iście nadmorskimi akordami i rytmami.

Tę wielobarwną dźwiękową mozaikę współczesnej Gdyni spaja praca Piotra Pawlaka, legendarnego 
producenta i gitarzysty związanego ze sceną yassową (m.in. Łoskot, Kury, Rito).

Albumowi towarzyszyć będzie cykl koncertów odbywających się w Muzeum Miasta Gdyni. Podczas 
kolejnego występu promującego album zaprezentuje się formacja Królestwo, poruszająca się w 
obrębie rocka progresywnego i noise’u oraz Tranq, przedstawiciele mrocznego popu elektronicznego.

Wydarzenie: Projekt Miasto: „Dziel:Nice – Cisowa” – wizyty studyjne w dzielnicach Gdyni

Termin: 22 II 2019 r. – godzina: 18:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227, Gdynia

Bilety: bezpłatnie



Widzimy się 22 lutego o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Chylońskiej 227 w Gdyni.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!!

Odwiedzając każdą dzielnicę – pragniemy przede wszystkim stworzyć przestrzeń do rozmowy, bycia 
razem, zatrzymania się przez chwilę nad swoją własną historią „istnienia w mieście”.

Wydarzenie: „Projekt Miasto: Miasto do góry nogami” – warsztaty z fotografii otworkowej dla dorosłych

Termin: 23 II 2019 r. godzina: 14:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Bilety: obowiązują zapisy, 60 pln za cykl

W codziennym pośpiechu nie zwracamy uwagi na detale miejskiego krajobrazu, nie przyglądamy się 
mijanym w drodze ludziom. Pracownia FOTOGRAFII to zaproszenie do wspólnego zatrzymania się. 
Zachęta do przyjrzenia się niedostrzeganym na co dzień kształtom, kolorom, światłu.  

Ulotne, niepowtarzalne momenty miejskiej rzeczywistości będziemy utrwalać za pomocą aparatu 
otworkowego – najstarszej metody fotografowania, dającej intrygująco nieprzewidywalne efekty. 

Pracownia przeznaczona jest dla osób dorosłych od 21 roku życia.   

Halo! Cisowa!

Jak widzicie swoją dzielnicę? 
Czy jej historia ma dla Was jakieś znaczenie? 
Czy wiążecie z nią swoją tożsamość, poczucie przynależności?

Na te, z pozoru tylko łatwe pytania, postaramy się odpowiedzieć w trakcie wizyty studyjnych w waszej 
dzielnicy!
Cisowiacy – zapraszamy Was na pierwsze spotkanie w ramach PROJEKTU MIASTO !
W trakcie spotkania wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie jest moje TU I TERAZ?



Spotkania odbywają się w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14:00 – 16:30. 

Zapisy przyjmujemy pod adresem: zapisy@muzeumgdynia.pl 

Zajęcia są płatne: cały cykl 60 zł (od stycznia do czerwca 2019) 

Koordynator: Tomasz Sosnowski

Wydarzenie: „Projekt Miasto: Badacze miasta – wolontariat” – spotkanie dla chętnych udziału w 
wolontariacie „Projektu Miasto”

Termin: 24 II 2019 r. – godzina: 16:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
Bilety: bezpłatnie

Projekt Miasto to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, które wymaga wsparcia oraz doświadczenia 
wielu osób. Ludzi, którzy w różnych miejscach miasta zwrócą uwagę na innych ludzi  oraz otoczenie.

Ośrodek Edukacji zaprasza wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do naszego projektu. Zadaniem 
„Badacza miasta” będzie poszukiwanie żywych, teraźniejszych historii, które dzieją się „tu i teraz”.

Muzeum Miasta Gdyni oferuje wszystkich „Badaczom” cykl szkoleń oraz spotkań, dzięki którym 
poszerzą on swoją wiedzę na temat badań społecznych, archiwizacji oraz sposobów rejestracji historii 
mówionej.

Spotkania odbywają się w każdą 4 sobotę miesiąca od godziny 17:00

Prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: edukacja@muzeumgdynia.pl



Koordynator: Paulina Kobza

Wydarzenie: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte”

Termin: 23 II 2019 r. – godzina: 16:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: Oprowadzanie wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 
zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

"Historia Gdyni, jak każda porządna historia, ma wiele wątków. Jedne są bardzo ważne, inne mniej; 
jedne są wyraźne, inne ukryte. U początków Gdyni łatwo uchwycić wątki najważniejsze: z jednej 
strony marzenie o Polsce nowoczesnej, dynamicznej, śmiało patrzącej w przyszłość, z drugiej – 
zakorzeniony w narodowej historii romantyczny patriotyzm. Modernizacyjny wysiłek młodego państwa,
które pragnęło nadrobić cywilizacyjne zapóźnienie, spotkał się więc z potrzebą służby ojczyźnie. Bez 
tego spotkania nie byłoby Gdyni, nie powstałby wzniesiony od podstaw wielki nadbałtycki port, 
ani rosnące w „amerykańskim” tempie miasto, które stały się rychło przedmiotem powszechnej dumy.

Wszystko to zostało brutalnie przerwane przez niemiecką inwazję we wrześniu 1939 roku. Gdynianie 
znaleźli się wśród pierwszych ofiar okrutnej wojny – mordowani, wypędzani, eksploatowani jako 
robotnicy przymusowi. Koniec wojny nie przyniósł oczekiwanego odrodzenia. Komunizm niszczył 
bowiem to, co było istotą gdyńskiego ducha – samodzielność, przedsiębiorczość, prywatną własność. 
Gdynianie upominali się o wolność w dramatyczny sposób: w Grudniu 1970 roku ulice miasta spłynęły 
krwią robotników protestujących przeciw komunistycznej władzy; w Sierpniu 1980 roku Gdynia stała 
się jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków sprzeciwu wobec niesprawiedliwości systemu.

W cieniu wielkich dziejowych i społecznych procesów toczyło się wszakże zwykłe życie. Gdynianki 
i gdynianie kończyli gdyńskie szkoły, w gdyńskich kościołach brali śluby, na gdyńskich cmentarzach 
chowali swoich zmarłych, dbali o swoje gdyńskie kamienice, do pracy w gdyńskiej stoczni jeździli 
gdyńskimi trolejbusami, w gdyńskiej hali robili zakupy, z Gdyni wypływali w morze, do Gdyni wracali.

Bez tego wszystkiego nie byłoby historii Gdyni. Życie Gdyni, to życie gdynian, a Gdynia, to ich dzieło, 
dzieło wciąż otwarte…"



Wydarzenie: „Spotkanie z japońskim tańcem butoh” – warsztaty dla seniorów 

Termin: 26 II 2019 r. – godzina: 14:15 oraz 16:00

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Bilety: bezpłatnie

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty z japońskiego tańca butoh!
Warsztaty przeznaczone są dla osób powyżej 60-tego roku życia.
Spotkanie poprowadzi tancerka i choreografka butoh TO-EH, uczennica słynnej szwedzkiej artystki 
butoh SU-EN.

TO-EN należy do nielicznego grona tancerzy butoh na świecie. Rozwija wyjątkowy styl tańca butoh, 
oparty na metodzie SU-EN. Metoda ta wywodzi się bezpośrednio z nauk legendarnych japońskich 
tancerzy butoh Yoko Ashikawy oraz Tatsumiego Hijikaty. Obecnie artystka pracuje w Polsce, tworząc 
zarówno różnorodne spektakle, wystawy, warsztaty.

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w zajęciach ruchowych, poznają ciekawostki o japońskim tańcu 
i teatrze. Wspólnie z TO-EH będziemy pracować nad oddechem, balansem i wzmocnieniem ciała - 
wszystko wedle japońskiej filozofii scenicznej. Żadne wcześniejsze doświadczenie z tańcem nie jest 
konieczne!

Obowiązują zapisy: zapisy@muzeumgdynia.pl, 58 66 936/937/938




