
KWIECIEŃ 2019

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

4 IV 2019 – godz. 12:00 – Między tradycją a eksperymentem. Kolekcja miniatur tkackich w zbiorach 
Muzeum Miasta Gdyni – wykład dr Anny Śliwy

4 IV 2019 – godz. 12:30 – Małe a cieszy – warsztat Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej

4 IV 2019 – godz. 16:00 – Sztuka w mieście: Wille, pensjonaty, hotele w mieście i... Gdynia – wykład 
dla seniorów. Prowadzenie: Arkadiusz Brzęczek 

6 IV 2019 – godz. 11:00 – Maszynownia: Utkane – warsztaty szycia dla najmłodszych. Prowadzenie: 
Aurelia Buczek 

7 IV 2019 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte. Prowadzenie: 
Marzena Markowska

9 IV 2019 – godz. 14:15 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów. Druga grupa. 
Prowadzenie: TO-EN

9 IV 2019 – godz. 18:00 – 20 x 20 cm – warsztaty dla dorosłych z tworzenia tkanin. Prowadzenie: 
Tomasz Sosnowski 

11 IV 2019 – godz. 16:00 – Sztuka w mieście: Życie letniskowe w Orłowie i... zdrowie – wykład dla 
seniorów. Prowadzenie: Arkadiusz Brzęczek

12 IV 2019 – godz. 18:00 – Kino w Muzeum: „Piaśnica” w reżyserii Mariusza Sławińskiego – seans 
filmowy. Organizatorzy: Muzeum Piaśnickie

13 IV 2019 – godz. 11:00 – Stodoła i inne historie – spacer historyczno–architektoniczny. 
Prowadzenie: Michał Miegoń

13 IV 2019 – godz. 13:00 – My first piece of art – warsztaty dla dorosłych prowadzone w języku 
angielskim

14 IV 2019 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte. Prowadzenie: 
Marcin Szerle

16 IV 2019 – godz. 18:00 – Projekt Miasto: Miejsce – cykl warsztatów twórczego pisania.
Prowadzenie: Natalia Fiedorczuk-Cieślak

17 IV 2019 – godz. 18:00 – Ino Mig – podstawy języka migowego. Prowadzenie: Kamila Skalska

18 IV 2019 – godz. 16:00 - Podróże na emeryturze: Rowerem po Podlasiu, krainie Bugu i Roztocza – 
spotkanie podróżnicze dla seniorów. Prowadzenie: Stanisław Staniewski

19 IV 2019 – godz. 18:00 – Kino Otwarte – Miasto: Mikrotopia – seans filmowy

21 IV 2019 – Muzeum nieczynne

23 IV 2019 – Koci Łapci – II Festiwal Literatury Dziecięcej



25 IV 2019 – godz. 17:00 – Akcja/Interpretacja: Miasto – szkolenie dla nauczycieli. Prowadzenie: 
Anna Kwiatkowska 

26 IV 2019 – godz. 13:00 – Muzealne Zmysły: Ćwicz z dzieckiem i zadbaj o siebie  – zajęcia 
rozwojowe dla niemowląt z opiekunem. Prowadzenie: Iwona Matuszewska

26 IV 2019 – godz. 18:00 – Projekt Miasto: Dziel:Nice – Działki Leśne – wizyta studyjna w dzielnicy 
Gdyni. Adres spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16 (ul. Warszawska 3, Gdynia)

26 IV 2019 – godz. 20:00 - Gdynia 1988-2018: Michael Warren, Molto Delay – koncert promujący 
płytę

27 IV 2019 – godz. 12:00 – Dostępna sobota: Oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile 
Gdynia z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją

27 IV 2019 – godz. 12:00 – Dzień Wolnej Sztuki: Gdynia o miłości – specjalne oprowadzania po 
wystawach: Gdynia – Dzieło Otwarte oraz 11. Baltic Mini Textille Gdynia

27 IV 2019 – godz. 14:00 – Małe obiekty – warsztaty tkackie z tłumaczeniem na język migowy i 
audiodeskrypcją. Prowadzenie: kolektyw Łowcy Słów

27 IV 2019 – godz. 14:00 - Dostępna sobota: Camera obscura – obraz miasta, miasto w obrazie – 
warsztaty z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją. Prowadzenie: Agnieszka Waldziak

27 IV 2019 – godz. 16:00 – Projekt Miasto: Miasto do góry nogami – pracownia fotografii

27 IV 2019 – godz. 16:00 – Projekt Miasto: Badacze miasta – spotkanie wolontariuszy. Prowadzenie: 
Paulina Kobza

28 IV 2019 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile Gdynia. Prowadzenie: 
Gabriela Zbirohowska-Kościa

30 IV 2019 – godz. 14:15 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów. Druga grupa. 
Prowadzenie: TO-EN



KWIECIEŃ w MUZEUM MIASTA GDYNI

Wystawy, kino, spotkania z mieszkańcami, koncerty. Historia, sztuka i edukacja. W kwietniu Muzeum 
Miasta Gdyni tradycyjnie oferuje zwiedzającym bogatą ofertę wydarzeń, jednocześnie wychodząc 
również poza swoje mury! 

Spośród naszych projektów, dotyczących historii miasta i regionu, warto wyróżnić kolejne spotkanie z 
cyklu "Projekt Miasto - Dziel:Nice" (26.04, 18:00, biblioteka nr 16 w Gdyni). Jest to archiwizacyjno-
historyczne przedsięwzięcie, które ma na na celu dokumentacje codzienności we wszystkich 
dzielnicach Gdyni. Spotkania odbywać się będą we wszystkich dzielnicach Gdyni aż do 2026 roku! W 
naszym programie ważną rolę odkrywają również wykłady towarzyszą naszej ekspozycji czasowej 
"11. Baltic Mini Textile Gdynia" oraz tradycyjnie zajęcia dla najmłodszych (m.in warsztaty tkackie 
06.04). 

Muzeum Miasta Gdyni przybliża również współczesny świat oraz jego aktualne problemy, poszukując 
jednocześnie ich rozwiązań, prowokując do merytorycznej dyskusji. Taką rolę pełnią seanse filmowe z 
cyklu „Kino otwarte” - "Mikrotopia" oraz pokaz filmu "Piaśnica" (12.04) Nie lada atrakcją są również 
jedyne w trójmieście, darmowe lekcje języka migowego (cykl Ino-Mig - 17.04) 

Dla miłośników muzyki przygotowaliśmy kolejny koncert z cyklu "Gdynia 1988-2018". Tym razem 
wystąpią twórcy kojarzeni ze sceną EL-muzyki: Michael Warren z gośćmi oraz projekt Molto Delay, 
tworzony przez znanego z płyty "Miastofonia" Michała Jeziorskiego oraz Macieja Werka 
(Międzynarodowy festiwal producentów muzycznych Soundedit). 

Zapraszamy! 



KWIECIEŃ 2019

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

4 IV 2019 – godz. 12:00 – Między tradycją a eksperymentem. Kolekcja miniatur tkackich w zbiorach 
Muzeum Miasta Gdyni – wykład dr Anny Śliwy

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2235043746546357/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatne

Wykład przybliży słuchaczom fragment muzealnych zbiorów - kolekcję współczesnych miniatur 
tkackich, które Muzeum Miasta Gdyni pozyskało w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Zgromadzona kolekcja to efekt organizowanego przez Muzeum Miasta Gdyni konkursu - Baltic Mini 
Textile Gdynia. Cykliczne wydarzenie artystyczne, które funkcjonuje w Gdyni już od początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w., przez lata zyskało status znaczącej, prestiżowej pozycji w kalendarzu 
międzynarodowych imprez artystycznych. Prezentowali tu swoje prace artyści z całego świata: USA, 
Kanady, Izraela, Meksyku, Korei, Japonii, Chin, Australii i prawie całej Europy. Wielu z nich ofiarowało 
swoje dzieła Muzeum Miasta Gdyni, co pozwoliło nam zgromadzić bogatą kolekcję, liczącą ponad 
trzysta prac. Wybrane miniatury z muzealnej kolekcji prezentowane były m. in. na wystawie w 
Slippery Rock (USA), Norymberdze, Ansbach i galeriach australijskich.

W swoim wystąpieniu dr Anna Śliwa, kuratorka wystawy 11. Baltic Mini Textie Gdynia opowie, w jaki 
sposób badać ten szczególny rodzaj tkaniny, której mały rozmiar zachęca artystów do 
eksperymentów zarówno z materiałami jak i techniką. Z jakimi problemami konserwatorskimi można 
się spotkać, gdy artyści korzystają z materiałów nietrwałych, a prace bardzo często odchodzą od 
tradycyjnej płaskiej formy tkackiej w stronę trójwymiarowych rzeźbiarskich obiektów?

Poruszony zostanie temat, jak mówić odbiorcom o tkaninie, jak pokazywać, że niewielkie formy 
tkackie są pełną potencjału i samodzielną dziedziną sztuki.

Osobne miejsce poświęcę zagadnieniom wystawienniczym: w jaki sposób prezentować miniaturę 
tkacką, by wydobyć jej szczególny urok. 

Zobacz kolekcję na stronie Gdynia w sieci:
"BALTIC MINI TEXTILE GDYNIA - dawniej Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej"
http://gdyniawsieci.pl/kolekcje-archiwum-cyfrowego/baltic-mini-textile-gdynia-dawniej-
miedzynarodowe-nadbaltyckie-triennale-miniatury-tkackiej-w-gdyni/

https://l.facebook.com/l.php?u=http://gdyniawsieci.pl/kolekcje-archiwum-cyfrowego/baltic-mini-textile-gdynia-dawniej-miedzynarodowe-nadbaltyckie-triennale-miniatury-tkackiej-w-gdyni/?fbclid=IwAR0PMGeHERorVOqBRXtWwJGbmHObxxWVsSUGLoCf18rYvWyo-B4bDjVL4vI&h=AT0KgjdM2CP7ozyFuyH5Qr0LlBR5LYbz1AOtUK80VKJ73R-h84EsuYa8GVcIJSjY-jtiwWnQntyF0FECfqPv6CTaHtpvYYaVwx_JrsEbaPxx4fOUl9zgPtpmzA0CAP0rKLpyLBUpVQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http://gdyniawsieci.pl/kolekcje-archiwum-cyfrowego/baltic-mini-textile-gdynia-dawniej-miedzynarodowe-nadbaltyckie-triennale-miniatury-tkackiej-w-gdyni/?fbclid=IwAR0PMGeHERorVOqBRXtWwJGbmHObxxWVsSUGLoCf18rYvWyo-B4bDjVL4vI&h=AT0KgjdM2CP7ozyFuyH5Qr0LlBR5LYbz1AOtUK80VKJ73R-h84EsuYa8GVcIJSjY-jtiwWnQntyF0FECfqPv6CTaHtpvYYaVwx_JrsEbaPxx4fOUl9zgPtpmzA0CAP0rKLpyLBUpVQ


4 IV 2019 – godz. 12:30 – Małe a cieszy – warsztat Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Przy okazji prezentowania przez Muzeum dwóch wyjątkowych wystaw z dziedziny sztuki włókna 
serdecznie zapraszamy na warsztaty Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej w takcie których artystka 
opowie o historii wystawy i omówi poszczególne techniki twórcze. 

Z różnych kawałków materiałów  np. jedwab, wełnę, bawełnę, len, zamsz, koronki, tasiemki. itp. 
przygotujemy prace, które zaprezentujemy po warsztatach jako mini wystawę.

Aleksandra Bibrowicz-Sikorska przez całe swoje artystyczne życie związana była z Gdynią. Edukację 
artystyczną rozpoczęła w gdyńskim Liceum Plastycznym. Po maturze, w latach 1953–1959 
kontynuowała naukę na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 
Gdańsku. Uczęszczała na zajęcia z tkaniny do prof. Józefy Wnukowej, a dyplom ze specjalnością 
Tkanina Artystyczna obroniła u prof. Piotra Potworowskiego.

Zaraz po studiach poszukiwania artystki szły zarówno w stronę malarstwa, jak i gobelinu. Z biegiem 
lat, obok malarstwa i rysunku, to właśnie tkanina stała się głównym „językiem” jej twórczości. 
Niezależnie od techniki jednak, Aleksandra Bibrowicz-Sikorska wyraża w swych pracach świat emocji, 
decydując się raczej na wizyjność, liryczność i abstrakcję, niż dosłowne odtwarzanie rzeczywistości. 
Kolor traktuje bardzo oszczędnie. Stosuje jedynie naturalne barwy wełny, surowego jedwabiu czy 



sizalu, szczególnie różne odcienie bieli i beżu. Inspiracje twórcze odnajduje w otaczających ją 
nadmorskich pejzażach. Od wielu lat interesuje się też miniaturą tkacką, tworzy miniatury tkane, 
haftowane, wykonywane techniką aplikacji. Jest pomysłodawczynią Nadbałtyckiego Triennale 
Miniatury Tkackiej w Gdyni, które podczas 10. jubileuszowej edycji zmieniło nazwę na Baltic Mini 
Textile Gdynia. Prace autorki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum 
Miasta Gdyni, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Nordenham oraz w prywatnych 
kolekcjach w Polsce, USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Szwecji i Grecji.

4 IV 2019 – godz. 16:00 – Sztuka w mieście: Wille, pensjonaty, hotele w mieście i... Gdynia – wykład 
dla seniorów. Prowadzenie: Arkadiusz Brzęczek 

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2111175475839725/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

W ramach działań dedykowanych osobom w wieku emerytalnym 
zapraszamy na pierwszy z cyklu dwóch wykładów Arkadiusza Brzęczka. 



”Wille, pensjonaty, hotele w mieście i... Gdynia” to autorska, nie 
publikowana dotąd prezentacja, która przedstawi nieznane fakty, anegdoty i sekrety hotelu „Gdynia”, 
ale też i innych miejsc – nieoczywistych zakamarków zlokalizowanych w przestrzeni całego miasta. 
Tych, które funkcjonowały jeszcze 100 lat temu, ale również i tych, które istnieją obecnie.

6 IV 2019 – godz. 11:00 – Maszynownia: Utkane – warsztaty szycia dla najmłodszych. Prowadzenie: 
Aurelia Buczek 

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/304354143578092/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Warsztaty rodzinne MASZYNOWNIA skierowane są dla dzieci od lat 6 do 12 i odbywają się zawsze w 
pierwszą sobotę miesiąca.
Zapraszamy gorąco na warsztaty twórcze, podczas których zainspirowani wystawą czasową Baltic 
Mini Textile poznamy arkany tkactwa artystycznego! 

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

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 uczestniczyć będzie rodzeństwo to 
bilet wstępu dla drugiego dziecka kosztować będzie 5 zł, opiekunowie mają zagwarantowany wstęp 
bezpłatny.

7 IV 2019 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte. Prowadzenie: 
Marzena Markowska

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2302378670000215/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
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…"

9 IV 2019 – godz. 14:15 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów. Druga grupa. 
Prowadzenie: TO-EN

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/396359304254741/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
i.meronk@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

WARSZTATY JAPOŃSKIEGO TAŃCA BUTOH – DRUGA GRUPA

mailto:i.meronk@muzeumgdynia.pl


Niecodzienne spotkania z tańcem butoh kontynuujemy w 2019r.! Zapraszamy osoby powyżej 60-tego 
roku życia na poznanie wyjątkowej sztuki scenicznej i japońskiej filozofii pracy z ciałem.

Spotkania prowadzi tancerka i choreografka butoh TO-EN*, 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 różnorodne spektakle, 
warsztaty, wystawy. www.toenbutoh.com

Warsztaty bezpłatne, Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: i.meronk@muzeumgdynia.pl

9 IV 2019 – godz. 18:00 – 20 x 20 cm – warsztaty dla dorosłych z tworzenia tkanin. Prowadzenie: 
Tomasz Sosnowski 

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/848253088858997/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Wystawa Baltic Mini Textile to świetna okazja do przekroczenia granic wyobraźni. Czy nasza tkanina 
może być stworzona ze śrub czy gwoździ ?

Tak, ale i z wielu innych materiałów, które znajdziemy np. w sklepie budowlanym. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do zmierzenia się z próbą wykonania unikatowej tkaniny o wielkości 20 cm x 20 

mailto:i.meronk@muzeumgdynia.pl


cm. Użyjemy wyjątkowych materiałów!!! Tym razem zamiast igły i nici lub maszyn do szycia użyjemy 
młotków i drutów!!!

Obowiązują zapisy pod adresem: zapisy@muzeumgdynia.pl

11 IV 2019 – godz. 16:00 – Sztuka w mieście: Życie letniskowe w Orłowie i... zdrowie – wykład dla 
seniorów. Prowadzenie: Arkadiusz Brzęczek

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/1273690042778927/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Życie letniskowe w Orłowie i... Zdrowie” to kolejny autorski wykład Arkadiusz Brzęczka, podczas 
którego autor przedstawi słuchaczom niepublikowane dotąd materiały na temat historii miasta. Tym 
razem tematem spotkania będzie szeroko rozumiane życie turystyczne Gdyni – zarówno z 
perspektywy urlopowicza, jak i tego, który jest tego urlopu organizatorem. Wykład w przystępny, 
pełen anegdot sposób przybliży kilkusetletnią historię tego obszaru. Mało znane fakty i tajemnice 
zostaną pokazane z perspektywy współczesności, a przyszłość poznamy na podstawie planów dla 
Domu wczasowo-wypoczynkowego w Orłowie „Zdrowie”



12 IV 2019 – godz. 18:00 – Kino w Muzeum: „Piaśnica” w reżyserii Mariusza Sławińskiego – seans 
filmowy. Organizatorzy: Muzeum Piaśnickie

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/629449864191978/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
promocja@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 914/15

Dyrektor Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Teresa Patsidis
oraz Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Jacek Friedrich
serdecznie zapraszają na pokaz filmu „Piaśnica”.
Projekcja odbędzie się w piątek 12 kwietnia o godz. 17.00
w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Film „PIAŚNICA” w reżyserii Mariusza Sławińskiego zrealizowany został przez Muzeum Piaśnickie w 
Wejherowie, a sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał w 
ramach cyklu filmów dokumentalnych pt. „Młyny historii”, który opowiada o miejscach i 
okolicznościach pomorskiej zbrodni na polskich elitach w czasie krwawej jesieni 1939 roku. 
Film „Piaśnica”, pierwszy z całego cyklu, składa się z dwóch ok. 25-minutowych odcinków. 
Wzbogacony został archiwaliami fotograficznymi i filmowymi, scenami fabularyzowanymi i animacją. 
Pierwsza część traktuje o codziennym wykuwaniu polskości Pomorza w dwudziestoleciu 



międzywojennym rękoma patriotów, którzy po inwazji niemieckiej w 1939 roku zginęli w Piaśnicy. 
Część druga to już opowieść o mechanizmie zbrodni w Lasach Piaśnickich, zacieraniu przez Niemców 
jej śladów i ekshumacji ofiar. 

Po raz pierwszy film zaprezentowany został 10 grudnia 2018 roku w Warszawie podczas 
ogólnopolskiej premiery. 

Czas trwania - ok. 60 minut. Ze względu na poruszaną tematykę, film nieodpowiedni jest dla osób 
poniżej 13 roku życia.

Informacje i zapisy: 
Muzeum Miasta Gdyni | tel. 48 58 662 09 14 lub mailowo: promocja@muzeumgdynia.pl

13 IV 2019 – godz. 11:00 – Stodoła i inne historie – spacer historyczno–architektoniczny. 
Prowadzenie: Michał Miegoń

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/311887566135308/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Spacer historyczny „Stodoła i inne historie” to zaproszenie na niekonwencjonalną wycieczkę po 
gdyńskim Śródmieściu śladami miejsc kulturalnych i rozrywkowych. Teatry, kina, kawiarnie i kluby 
wpisane były w krajobraz Gdyni od początku istnienia miasta, a z każdym z tych miejsc związane są 
niezwykłe historie i anegdoty – materiał na (co najmniej) „dobry film”. Spacer „Stodoła i inne 
historie” przypomni miejsca zapomniane i uzupełni wiedzę o tych, które doskonale znamy, a także 
umożliwi spojrzenie na miejską topografię z niecodziennej perspektywy.



13 IV 2019 – godz. 13:00 – My first piece of art – warsztaty dla dorosłych prowadzone w języku 
angielskim

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/338427220122614/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

It is the first time that the Gdynia City Museum invites English speakers to a workshop. The Baltic 
Mini Textile exhibition is a great opportunity to work together. During our workshop each participant 
will create their own piece of art! However, the materials used for that will be quite surprising such 
as: metal screws, nails and pieces of wood. What can you make? Come over and find out on 
13/04/19 at 1 p.m.

You can sign up here: zapisy@muzeumgdynia.pl



14 IV 2019 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte. Prowadzenie: 
Marcin Szerle

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2355253024527633/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
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…"

16 IV 2019 – godz. 18:00 – Projekt Miasto: Miejsce – cykl warsztatów twórczego pisania.
Prowadzenie: Natalia Fiedorczuk-Cieślak

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/373339593512565/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

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. 



17 IV 2019 – godz. 18:00 – Ino Mig – podstawy języka migowego. Prowadzenie: Kamila Skalska

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/ 394811481334905/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie

Zapraszamy na darmowe lekcje Języka Migowego. Lekcje 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 
Głuche?

- Nigdy nie próbowałeś nauki migowego?
- Kiedyś uczyłaś się i chcesz sobie przypomnieć?
- Znasz dobrze język i chcesz razem z nami pomigać?

Zapraszamy wszystkich zarówno słyszących jaki niesłyszących do wspólnej zabawy polskim językiem 
migowym PJM.

18 IV 2019 – godz. 16:00 - Podróże na emeryturze: Rowerem po Podlasiu, krainie Bugu i Roztocza – 
spotkanie podróżnicze dla seniorów. Prowadzenie: Stanisław Staniewski

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/1480077855456181/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie



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

Muzeum Miasta Gdyni oraz Fundacja Fly zaprasza do udziału w inspirujących spotkaniach, których 
gospodarzami będą podróżujący seniorzy, którzy przybliżają  rozmaite zakątki świata, zaproponują 
ciekawe pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz podadzą szereg wskazówek 
pomagających zorganizować (nie tylko) egzotyczną podróż.

Zapraszamy na  kolejne wyjątkowe spotkanie z podróżującym seniorem. W stronę Podlasia zaprasza 
nas Pan Stanisław Staniewski, który zaprezentuje nam relacje z 35 dniowej, samotnej wycieczki 
rowerem po wschodnich terenach Polski. Była to już 6 wyprawa w ten historyczny rejon Polski, 
kończąca trasę 4,4 tys. km, przejechanych podczas 114 dni. Obcowanie z piękną przyrodą to tylko 
część wycieczki, ponieważ podróż to przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy znaleźli się na 
szlaku, ich opowieści o historii regionu, zwyczajach i problemach, z jakimi borykają się na co dzień. O 
tym wszystkim dowiemy się z opowieści naszego gościa, pasjonaty, podróżnika. Serdecznie 
zapraszamy.

19 IV 2019 – godz. 18:00 – Kino Otwarte – Miasto: Mikrotopia – seans filmowy

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/354964938451085/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37



Kino Otwarte - Miasto to cykl filmów dokumentalnych i fabularnych, które poruszają temat miasta w 
szeroko rozumianym ujęciu i w rozmaitych kontekstach. Prezentowane w ramach cyklu dokumenty i 
fabuły skupiają się zarówno na „fizyczności” współczesnej struktury miejskiej, jej topografii i 
architekturze, rytmowi jej funkcjonowania, poszczególnym warstwom miejskiej tkanki, jak i na 
wpisanych w miasto narracjach symbolicznych. Proponowane filmy odnoszą się do problemów 
związanych z tożsamością i poczuciem przynależności mieszkańców współczesnej aglomeracji, 
przypatrują się miejskiej egzystencji z perspektywy społecznej, psychologicznej, ale też i politycznej 
czy artystycznej.

Mikrotopia; reż. Jesper Wachtmeister; Szwecja, 2013, 52'

Jakbyś się czuł, gdybyś zamieszkał w samochodzie lub w wąskiej metalowej kapsule ponad drzewami, 
a cały swój dobytek nosił w plecaku? Dla większości z nas dom oznacza stabilizację, stałość i trwałość. 
Jednak w obliczu wzrostu ludzkiej populacji i technologii współczesne społeczeństwo musi stać się 
coraz bardziej mobilne i dążyć do minimalizmu. Rozwiązaniem mogą okazać się przenośne 
mieszkania, które można z łatwością transportować w coraz to nowe miejsca i sytuacje.  Czy 
rzeczywiście jest to prawdziwa i realna szansa dla coraz bardziej powiększającej się ludzkości, czy 
raczej czysty eksperyment dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić lub nie mają innego wyjścia? 
Ten pięknie nakręcony film bez wątpienia podejmuje niezwykle ważny problem dotyczący 
współczesności i stara się rozwiązać go w zaskakujący sposób.

23 IV 2019 – Koci Łapci – II Festiwal Literatury Dziecięcej



Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2421092051455323/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie

Gdynia Rodzinna zaprasza na II Festiwal Literatury Dziecięcej “Koci Łapci”. To wydarzenie 
organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci obchodzonego w rocznicę urodzin 
Hansa Christiana Andersena. Zapraszamy całe rodziny 23 kwietnia 2019 r. w godzinach 14:00-17:00 
do Muzeum Miasta Gdyni. 

Podczas festiwalu odbędą się spotkania z księgarzami, biblioteką, wykłady dla rodziców i dzieci, 
warsztaty tworzenia ilustracji i przygotowywania autorskich zakładek do książek.

25 IV 2019 – godz. 17:00 – Akcja/Interpretacja: Miasto – szkolenie dla nauczycieli. Prowadzenie: 
Anna Kwiatkowska 

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/305035890177862/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Akcja/Interpretacja. Miasto to cykl spotkań skierowanych do czynnych zawodowo nauczycieli. 
Podczas spotkań przyjrzymy się funkcjonowaniu współczesnego miasta przez pryzmat jego 
najnowszej historii. Ominiemy miejsca znane i funkcjonujące w szerokiej świadomości mieszkańców, 
aby skupić się na punktach mniej eksplorowanych, niezauważanych, omijanych. Wspólnie 
zastanowimy się nad tym, jak wykorzystać gdyńską współczesność na gruncie edukacji szkolnej. 

Szkolenie poprowadzi mgr Anna Kwiatkowska, historyczka i kulturoznawczyni z wieloletnim 
doświadczeniem w edukacji szkolnej.



26 IV 2019 – godz. 13:00 – Muzealne Zmysły: Ćwicz z dzieckiem i zadbaj o siebie  – zajęcia 
rozwojowe dla niemowląt z opiekunem. Prowadzenie: Iwona Matuszewska

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/1055469977992482/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Warsztaty przeznaczone są dla niemowląt z opiekunem.

W ramach spotkania Muzealne Zmysły wraz z fizjoterapeutką Iwoną Matuszewską poruszymy 
zagadnienia związane z ćwiczeniami mięśni dna miednicy oraz elementy pilates core.

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



26 IV 2019 – godz. 18:00 – Projekt Miasto: Dziel:Nice – Działki Leśne – wizyta studyjna w dzielnicy 
Gdyni. Adres spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16 (ul. Warszawska 3, Gdynia)

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/430340494387149/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Kolejna dzielnica, kolejna szansa na wyjątkowe spotkanie przy PROJEKCIE MIASTO. 

Mamy już za sobą pierwsze spotkania w Cisowej, które pokazały nam, jak ważne jest to by wspólnie 
porozmawiać o historii dzielnicy oraz o tym co dziś dzieje się obok nas.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców dzielnic: DZIAŁKI LEŚNE na pierwsze spotkania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej Filia nr 16 (Warszawska 3). 

W trakcie spotkania Michał Miegoń, Tomasz Sosnowski oraz Katarzyna Piotrowska opowiedzą o 
założeniach Projektu Miasto. Na spotkanju nie zabraknie cennej dawki historii dzielnic!
Bądźcie z nami 26 kwietnia o godzinie 18:00 !!!

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!! Drogą mailową: zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 
35/36/37

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



26 IV 2019 – godz. 20:00 - Gdynia 1988-2018: Michael Warren, Molto Delay – koncert promujący 
płytę

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/348574115753849/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
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 



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 Lastryko i Nowa Ziemia.

----------------------

Projekt sfinansowano ze środków Fundacja Pzu Warszawa

Patronat Medialny: Trójka - Program 3 Polskiego Radia, Radio Gdańsk S.A., Gazeta Wyborcza, 
Dziennik Bałtycki, cgm, Trojmiasto.pl, Nowe idzie od morza, Kurier Gdyński, Polska Płyta / Polska 
Muzyka, Lizard Magazyn Soundrive, Kvlt, LupusUnleashed, Hałasy i melodie, Trzy szóstki, 
@Muzykoholicy, rock3miasto.pl

Partnerzy: Roadhog Booking

27 IV 2019 – godz. 12:00 – Dostępna sobota: Oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile 
Gdynia z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: oprowadzanie wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 
zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

Oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile Gdynia z tłumaczeniem na język migowy PJM i 
audiodeskrypcją.



Celem wystawy jest prezentacja 50 miniatur tkackich, wybranych przez Jury konkursu 11 Baltic Mini 
Textile Gdynia. Wystawa umożliwi odbiorcom obejrzenie najciekawszych i najlepszych artystycznie 
spośród 324 prac, zgłoszonych przez 155 artystów z całego świata.

Za szczególną wartością miniatur tkackich przemawia ich ścisłe powiązanie z kierunkami twórczych 
poszukiwań sztuki współczesnej. Narzucone wymogi skalowe, przy jednoczesnej dowolności tematu, 
zastosowanych materiałów i techniki, czynią z miniatur swoiste laboratorium, pozwalające odkrywać 
nowe możliwości tkaniny artystycznej. Niewielki wymiar pozwala artystom eksperymentować ze 
skomplikowanymi, czasochłonnymi technikami, umożliwia zastosowanie delikatnych, nietrwałych 
materiałów. Różnorodność autorskich technik, interesujące rozwiązania twórcze przekonują, że 
miniatura tkacka jest nie tylko samodzielną, ale ważną i pełną potencjału dziedziną sztuki.

 ------------------------------------------------

Baltic Mini Textile Gdynia to konkurs organizowany w Gdyni od 1993 roku. Przez 25 lat swojego 
istnienia zdążył wypracować własną pozycję i znaczenie, dołączając do grona prestiżowych 
międzynarodowych przeglądów miniatur tkackich organizowanych w Szombathely (Węgry), Angers 
(Francja) i Como (Włochy). Konkurs zaistniał początkowo jako triennale, by później przekształcić się w 
biennale, a od 2004 r. powrócić do formuły triennalowej. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią jest 
Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, artystka z Gdyni, uprawiająca tkaninę artystyczną, malarstwo na 
jedwabiu, rysunek i ceramikę. Od 2001 r. konkurs zaczął też towarzyszyć Międzynarodowemu 
Triennale Tkaniny w Łodzi.

W gdyńskim przeglądzie brali udział artyści z całego świata: USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Izraela, 
Korei, Japonii, Australii i prawie całej Europy. Najlepsze prace wyróżniane są nagrodami: GRAND PRIX 
Prezydenta Miasta Gdyni, Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego (zazwyczaj Nagrodę 
Marszałka otrzymuje ex aequo dwóch artystów) oraz Nagrodą Muzeum Miasta Gdyni. Laureat 
GRAND PRIX Prezydenta Miasta Gdyni nagrodzony zostaje statuetką w formie bryły bursztynu i 
propozycją wystawy indywidualnej podczas kolejnej edycji triennale.

Niezwykłość gdyńskiej imprezy polega na tym, że uczestnicy pozostawiają muzeum dary — swoje 
miniatury, z których powstała pokaźna kolekcja, licząca ponad 300 prac. W 2005 r. wybrane prace z 
kolekcji były prezentowane w Kilonii (Niemcy), a w 2008 r. — w Martha Gault Gallery w Slippery Rock 
(USA). W latach 2012–2013, dzięki współpracy z The Australian Forum for Textile Arts (TAFTA), 
ekspozycję można było oglądać w kilkunastu australijskich galeriach. Z kolei w ramach partnerstwa 
województwa pomorskiego i regionu Środkowej Frankonii miniatury z gdyńskiej kolekcji zostały 
zaprezentowane w Norymberdze (Künstlerhaus, 2014 r.) i Ansbach (Galeria LOFT, 2018 r.).



27 IV 2019 – godz. 12:00 – Dzień Wolnej Sztuki: Gdynia o miłości – specjalne oprowadzania po 
wystawach: Gdynia – Dzieło Otwarte oraz 11. Baltic Mini Textille Gdynia

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/596744680791448/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: oprowadzanie wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 
zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

Osoba odwiedzająca muzeum spędza w każdym z punktów danej wystawy około ośmiu sekund. W 
Dniu Wolnej Sztuki zapraszamy do zwiedzania Muzeum Miasta Gdyni w tempie znacznie wolniejszym, 
dlatego podczas oprowadzania po wystawach: Gdynia – Dzieło Otwarte  oraz Baltic Mini Textille 
skupimy się na zaledwie… pięciu obiektach. Obiektach bardzo różnych i opowiadających bardzo różne 
historie. Miłość – to hasło tegorocznego Dnia Wolnej Sztuki, a zarazem temat łączący obiekty, którym 
przyjrzymy się podczas oprowadzania.     



27 IV 2019 – godz. 14:00 – Małe obiekty – warsztaty tkackie z tłumaczeniem na język migowy i 
audiodeskrypcją. Prowadzenie: kolektyw Łowcy Słów

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/411038042786810/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

W związku z wystawą, proponujemy Państwu warsztaty z tworzenia małych form plastycznych. 
Miniatura, w swojej istocie, zmusza Twórcę do precyzji, dyscypliny i zwięzłości dając jednocześnie, 
nieograniczone pole wyobrażeniowe. Celem naszych działań jest stworzenie możliwości zmierzenia 
się z tematem miniatury jako dzieła, poznanie technik papieroplastyki, łączenia materiałów, barw, 
struktur i kształtów. 

Tym razem w  planujemy pochylić się bardziej nad tekstyliami. Będziemy korzystać z nici, sznurków, 
włóczek do tworzenia własnych makram, splotów, krajek oraz drobnych form tkackich.



27 IV 2019 – godz. 14:00 - Dostępna sobota: Camera obscura – obraz miasta, miasto w obrazie – 
warsztaty z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją. Prowadzenie: Agnieszka Waldziak

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2354828357902085/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
i.meronk@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

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. 

Obraz miasta. Miasto w obrazie to cykliczne spotkania z fotografią otworkową. Camera obscura jest 
najstarszym narzędziem fotograficznym – pozwalającym uzyskać nieoczekiwane i zaskakujące efekty 
obrazowe. Podczas spotkań ulotne, niepowtarzalne momenty miejskiej rzeczywistości będziemy 
utrwalać właśnie za pomocą tego narzędzia. Gdy pamięć ludzka zawodzi, ślady miasta trwają dalej, 
zarówno w materialnych znakach: budynkach, układzie ulic, urbanistyce, placach;  jak i w tym, co 
nieuchwytne: w zapachu, dźwięku czy smaku. Podczas warsztatów fotograficznych wspólnie 
poszukamy śladów miejskiego krajobrazu. Powstałe w trakcie miejskiej wędrówki fotografie staną się 
podstawą do dalszej twórczej pracy.

Zapisy na warsztaty: i.meronk@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37



27 IV 2019 – godz. 16:00 – Projekt Miasto: Miasto do góry nogami – pracownia fotografii

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/2312264152352523/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: edukacja@muzeumgdynia.pl

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. 

Bilety: obowiązują zapisy, 10 pln za każde spotkanie

Zapisy przyjmujemy pod adresem: zapisy@muzeumgdynia.pl 
Zajęcia są płatne: cały cykl 10 zł za spotkanie 
Koordynator: Tomasz Sosnowski

mailto:edukacja@muzeumgdynia.pl


27 IV 2019 – godz. 16:00 – Projekt Miasto: Badacze miasta – spotkanie wolontariuszy. Prowadzenie: 
Paulina Kobza

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/1124723401068967/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

Ruszył wolontariat „Badacze miasta” w ramach Projektu Miasto!

Jesteśmy po dwóch spotkaniach z wolontariuszami, na których ustaliliśmy ramy współpracy, terminy 
spotkań i wybraliśmy tematy, którymi chcemy się zajmować. 

Na spotkaniu 23.02 zajęliśmy się kwestiami dotyczącymi przeprowadzania wywiadów. Spojrzeliśmy 
na wywiad z dwóch perspektyw: badawczej - antropologicznej i dziennikarskiej. Mówiliśmy o tym jak 
szukać rozmówców, na co zwracać uwagę w trakcie prowadzenia rozmowy i jak je rejestrować. 

Udało nam się stworzyć mocną, międzypokoleniową grupę ciekawą miasta i jego mieszkańców. 
Tematy, które nasi wolontariusze chcą eksplorować to np. życie dzisiejszych gdyńskich rodzin 
rybackich czy komunikacja w transporcie publicznym i jej znaczenie w codziennym życiu Gdynian. 



Na kolejnych spotkaniach zaczniemy już digitalizować zebrane przez wolontariuszy materiały (na ten 
moment nagrania dźwiękowe) oraz porozmawiamy m.in. o dokumentacjach fotograficznej i filmowej. 
Mówi prowadząca: Paulina Kobza 

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

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



28 IV 2019 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile Gdynia. Prowadzenie: 
Gabriela Zbirohowska-Kościa

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/
Strona wystawy: http://www.muzeumgdynia.pl/wystawa/11-baltic-mini-textile-gdynia/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: oprowadzanie wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 
zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

Celem wystawy jest prezentacja 50 miniatur tkackich, wybranych przez Jury konkursu 11 Baltic Mini 
Textile Gdynia. Wystawa umożliwi odbiorcom obejrzenie najciekawszych i najlepszych artystycznie 
spośród 324 prac, zgłoszonych przez 155 artystów z całego świata.

Za szczególną wartością miniatur tkackich przemawia ich ścisłe powiązanie z kierunkami twórczych 
poszukiwań sztuki współczesnej. Narzucone wymogi skalowe, przy jednoczesnej dowolności tematu, 
zastosowanych materiałów i techniki, czynią z miniatur swoiste laboratorium, pozwalające odkrywać 
nowe możliwości tkaniny artystycznej. Niewielki wymiar pozwala artystom eksperymentować ze 
skomplikowanymi, czasochłonnymi technikami, umożliwia zastosowanie delikatnych, nietrwałych 
materiałów. Różnorodność autorskich technik, interesujące rozwiązania twórcze przekonują, że 
miniatura tkacka jest nie tylko samodzielną, ale ważną i pełną potencjału dziedziną sztuki.

------------------------------------------------

Baltic Mini Textile Gdynia to konkurs organizowany w Gdyni od 1993 roku. Przez 25 lat swojego 
istnienia zdążył wypracować własną pozycję i znaczenie, dołączając do grona prestiżowych 
międzynarodowych przeglądów miniatur tkackich organizowanych w Szombathely (Węgry), Angers 
(Francja) i Como (Włochy). Konkurs zaistniał początkowo jako triennale, by później przekształcić się w 
biennale, a od 2004 r. powrócić do formuły triennalowej. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią jest 
Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, artystka z Gdyni, uprawiająca tkaninę artystyczną, malarstwo na 
jedwabiu, rysunek i ceramikę. Od 2001 r. konkurs zaczął też towarzyszyć Międzynarodowemu 
Triennale Tkaniny w Łodzi.

W gdyńskim przeglądzie brali udział artyści z całego świata: USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Izraela, 
Korei, Japonii, Australii i prawie całej Europy. Najlepsze prace wyróżniane są nagrodami: GRAND PRIX 
Prezydenta Miasta Gdyni, Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego (zazwyczaj Nagrodę 
Marszałka otrzymuje ex aequo dwóch artystów) oraz Nagrodą Muzeum Miasta Gdyni. Laureat 
GRAND PRIX Prezydenta Miasta Gdyni nagrodzony zostaje statuetką w formie bryły bursztynu i 
propozycją wystawy indywidualnej podczas kolejnej edycji triennale.

Niezwykłość gdyńskiej imprezy polega na tym, że uczestnicy pozostawiają muzeum dary — swoje 
miniatury, z których powstała pokaźna kolekcja, licząca ponad 300 prac. W 2005 r. wybrane prace z 
kolekcji były prezentowane w Kilonii (Niemcy), a w 2008 r. — w Martha Gault Gallery w Slippery Rock 
(USA). W latach 2012–2013, dzięki współpracy z The Australian Forum for Textile Arts (TAFTA), 
ekspozycję można było oglądać w kilkunastu australijskich galeriach. Z kolei w ramach partnerstwa 
województwa pomorskiego i regionu Środkowej Frankonii miniatury z gdyńskiej kolekcji zostały 
zaprezentowane w Norymberdze (Künstlerhaus, 2014 r.) i Ansbach (Galeria LOFT, 2018 r.).



30 IV 2019 – godz. 14:15 – Spotkanie z japońskim tańcem butoh – zajęcia dla seniorów. Druga grupa. 
Prowadzenie: TO-EN

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/events/363276334527223/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37

WARSZTATY JAPOŃSKIEGO TAŃCA BUTOH – DRUGA GRUPA

Niecodzienne spotkania z tańcem butoh kontynuujemy w 2019r.! Zapraszamy osoby powyżej 60-tego 
roku życia na poznanie wyjątkowej sztuki scenicznej i japońskiej filozofii pracy z ciałem.

Spotkania prowadzi tancerka i choreografka butoh TO-EN*, 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 różnorodne spektakle, 
warsztaty, wystawy. www.toenbutoh.com



Warsztaty bezpłatne, Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: i.meronk@muzeumgdynia.pl

mailto:i.meronk@muzeumgdynia.pl

