Marzec w Muzeum Miasta Gdyni
W tym miesiącu zaskoczymy zwiedzających nową ekspozycją, która
w interesujący, nierzadko nowatorski sposób połączy dwa bardzo odległe z
pozoru miasta. „Gdynia – Tel Awiw” to nowa wystawa czasowa, która
zainteresuje nie tylko miłośników miasta, ale też wszystkich pasjonatów
architektury i historii. Wernisaż odbędzie się 27.03 o godz. 18:00.
Zanim jednak otworzymy nową wystawę czasową, przygotowaliśmy szereg
wydarzeń dla fanów muzyki, literatury i fotografii. Wraz z Miastem Gdynia oraz
Festiwalem Soundedit zapraszamy na serię spotkań dotyczących procesu
tworzenia muzyki. Podczas pierwszego wydarzenia (17 marca) uczestnicy
wezmą udział w projekcji filmu „Here Is What Is” oraz w spotkaniu z Leszkiem
Biolikiem i Maciejem Werkiem. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie:
kim jest producent muzyczny?
W marcu po raz kolejny odwiedzi nas Agnieszka Pajączkowska, którą
pamiętamy z wystawy „Co widzisz?”, prezentowanej w Muzeum Miasta Gdyni
w 2018 roku. Tym razem autorka przyjedzie do nas ze swoją nową książką,
która powstała jako rezultat kilku lat pracy nad poruszającym projektem
„Wędrowny Zakład Fotograficzny”. Agnieszka Pajączkowska zabierze nas
na pogranicze – do miejsc zapomnianych, gdzie „trud większy i losy
powikłane”, do świata małomiasteczkowych podwórek i osobistych historii.
Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim miłośników fotografii, podróży i
niezwykłych przygód.
Tradycyjnie już zapraszamy na liczne oprowadzania kuratorskie, cieszące się
ogromną popularnością zajęcia dla dzieci z cyklu „Dzień Rodzinny”, „Muzealne
zmysły” oraz liczne zajęcia i wykłady dla seniorów.
Bądźcie z nami!

MARZEC 2020
1 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte.
Prowadzenie: Anna Śliwa
5 III 2020 – godz. 17:00 – Już widziane: Bulwar Nadmorski – wykład. Prowadzenie: Elżbieta
Malec
8 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Dawno temu nad Bałtykiem. Gdynia
lat 20. XX wieku w obiektywie Romana Morawskiego. Prowadzenie: Katarzyna Piotrowska
10 III 2020 – godz. 17:30 – Dźwigacze historii – warsztaty modelarskie dla dorosłych.
Prowadzenie: tuBAZA
15 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte.
Prowadzenie: Marta Borowska
17 III 2020 – Soundedit prezentuje w Gdyni. Ze względu na ograniczone miejsce prosimy o
wcześniejszą rezerwację mailowo: m.kraszewska@gdynia.pl lub telefonicznie: 58 527 49 08
godz. 18:30 – Here Is What Is – projekcja filmu w auli Muzeum Marynarki Wojennej.
Adres: Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia
godz. 19:45 – Kim jest producent muzyczny? – spotkanie z Leszkiem Biolikiem i
Maciejem Werkiem w Muzeum Miasta Gdyni
18 III 2020 – godz. 18:00 – Wędrowny Zakład Fotograficzny – spotkanie autorskie z
Agnieszką Pajączkowską. Prowadzenie: Iza Meronk
19 III 2020 – godz. 18:00 – Awers i rewers – warsztaty o relacji fotografii i tekstu.
Prowadzenie: Tomasz Sosnowski
20 III 2020 – godz. 16:00 – O radości kolekcjonowania fotografii – wykład. Prowadzenie:
Małgorzata Czyżewska
20 III 2020 – godz. 12:00 – BRAK MIEJSC! Muzealne zmysły: Stymulacja logopedyczna –
zajęcia rozwojowe dla niemowląt z opiekunem. Prowadzenie: Małgorzata Zielińska-Burek
20 III 2020 – godz. 10:00 – BRAK MIEJSC! Początek wiosny: Piękne, błękitne morze – spacer
dla grup przedszkolnych z okazji Dnia Ochrony Bałtyku. Prowadzenie: Patrycja Wójcik
21 III 2020 – godz. 11:00 – 15:30 – Dzień rodzinny – zajęcia edukacyjne dla dzieci od 6 do 12
lat
godz. 11:00 – 13:00 – Co słychać na mieście? – otwarte warsztaty fotograficzne.
Prowadzenie: Olga Lewandowska
godz. 13:00 – 13:30 – Oprowadzanie po wystawie Dawno temu nad Bałtykiem.
Gdynia lat 20. XX wieku w obiektywie Romana Morawskiego.
Prowadzenie: Olga Lewandowska

godz. 13:30 – 15:30 – Co w mieście piszczy? – otwarte warsztaty dźwiękowe.
Prowadzenie: Michał Jeziorski
22 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte.
Prowadzenie: Artur Wodzyński
26 III 2020 – godz. 18:00 – BRAK MIEJSC! Obiekty, które przetrwały – wieczorna gra miejska
dla dorosłych. Prowadzenie: Patrycja Wójcik, Marek Wawrzynkowski
27 III 2020 – godz. 18:00 – Wernisaż wystawy Gdynia – Tel Awiw
28 III 2020 – godz. 12:00 – Dostępna sobota – oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło
otwarte z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją. Prowadzenie: Iza Meronk
29 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – Tel Awiw. Prowadzenie:
Marcin Szerle i Anna Orchowska-Smolińska

Zarys – pracownia rysunku i malarstwa.
Prowadzenie: Tomasz Sosnowski
Grupa pierwsza: 4, 11, 18, 25 marca – godz. 17:00
Grupa druga: 5, 12, 19, 26 marca – godz. 17:00

MARZEC 2020
1 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte.
Prowadzenie: Anna Śliwa
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/oprowadzaniepo-wystawie-gdynia-dzielo-otwarte-5-2/
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…

5 III 2020 – godz. 17:00 – Już widziane: Bulwar Nadmorski – wykład. Prowadzenie: Elżbieta
Malec
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/juz-widzianebulwar-nadmorski-wyklad/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: wstęp wolny
Bulwar Nadmorski w Gdyni jest jednym z najbardziej lubionych miejsc rekreacji
mieszkańców miasta i turystów. To miejsce nad brzegiem morza ma ciekawą historię. Już w
latach dwudziestych powstała tu ścieżka spacerowa. W latach trzydziestych urządzono
dodatkowo tarasy i zaplanowano schody prowadzące po stromym zboczu Kamiennej Góry.
Jako zabezpieczenie klifu przed siłą fal morskich zbudowano nową betonową opaskę z
murkiem, które do 1949 roku wytrzymały napór morskiego żywiołu.
Bulwar Nadmorski (nazywany wtedy Bulwarem Szwedzkim) został oddany do użytku w czasie
Dni Morza w roku 1969. Obecnie nosi imię Feliksa Nowowiejskiego. Jest atrakcją Gdyni,
przyciągając spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy.

8 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Dawno temu nad Bałtykiem. Gdynia
lat 20. XX wieku w obiektywie Romana Morawskiego. Prowadzenie: Katarzyna Piotrowska
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/oprowadzaniepo-wystawie-dawno-temu-nad-baltykiem-3-2-2/
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)
Port gdyński i powstające wraz z nim miasto należą do najważniejszych polskich
przedsięwzięć gospodarczych XX wieku. Dokumentacją wizualną tego procesu zajmowało się
wielu fotografów z całego kraju. Jednym z nich był Roman Morawski, który w swoich pracach
uwiecznił nie tylko rozwój nabrzeża czy Marynarki Wojennej RP, ale również codzienne sceny
z życia miasta i jego mieszkańców. Wystawa „Dawno temu nad Bałtykiem. Gdynia lat 20. XX
wieku w obiektywie Romana Morawskiego”, której wernisaż odbędzie się 29 listopada w
Muzeum Miasta Gdyni, przenosi nas w czasy, gdy Gdynia przeistaczała się ze wsi w duży port
i miasto.
Roman Morawski (1883–1931) był prawdopodobnie pierwszym fotografem, który na stałe
osiedlił się w Gdyni. Ten pochodzący ze Lwowa handlowiec i fotograf przybył do Gdyni w
1921 roku. Przy ul. Starowiejskiej 2 otworzył pierwszą w Gdyni hurtownię materiałów
piśmienniczych i biurowych. W tym samym miejscu prowadził także hurtową i detaliczną

sprzedaż wyrobów tytoniowych. Był jednym z założycieli Towarzystwa Kupców
Samodzielnych w Gdyni. Oprócz handlu zajmował się również fotografowaniem. Przy Szosie
Gdańskiej 71 (obecnie ul. Morska) prowadził zakład fotograficzny – formalnie zarejestrowany
na jego żonę Sewerynę. Zmarł 12 listopada 1931 roku, został pochowany na Cmentarzu
Witomińskim.
Jest autorem wielu pocztówek fotograficznych z widokami Gdyni, w tym również budującego
się portu. W swoich pracach uwiecznił rozwój Marynarki Wojennej RP, floty wojennej, ale też
ludzi, którzy tworzyli port i miasto – od bezimiennych robotników i marynarzy przez
przedstawicieli administracji samorządowej po dostojników odwiedzających Gdynię. Na
pocztówkach fotograficznych autorstwa Romana Morawskiego – których jedyną taką
kolekcję (ponad 330 sztuk) zgromadziło Muzeum Miasta Gdyni – można prześledzić, jak
powstawała Gdynia.
Pewnym paradoksem jest to, że Romana Morawskiego, który stworzył setki fotografii, znamy
jedynie z dwóch, niezbyt wyraźnych zdjęć zachowanych w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni.
Podobnie jak jego biografia, także jego wizerunek pozostają więc dla nas wciąż zagadką.
Kurator: Dariusz Małszycki
Wystawa dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 III 2020 – godz. 17:30 – Dźwigacze historii – warsztaty modelarskie dla dorosłych.
Prowadzenie: tuBAZA
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/dzwigaczehistorii-warsztaty-modelarskie-dla-doroslych-2/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Chętnych do udziału w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza online na
stronie http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/dzwigacze-historii-warsztatymodelarskie-dla-doroslych-2/
Dźwigi, maszyny oraz inne portowe urządzenia znajdziemy na fotografiach Romana
Morawskiego. Dzięki niemu możemy przyjrzeć się jak wyglądała budowa portu oraz jak
poważnym zadaniem było dla Gdyni i całej Polski.
Tym razem zapraszamy wszystkich tych, którzy uwielbiają sklejać, wycinać oraz skręcać.
Wspólnie wykonamy model dźwigu przy współpracy ze specjalistami. Dołącz do nas !!!
Fot. Roman Morawski, „Montaż pierwszych dźwigów na nabrzeżu Szwedzkim”

15 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte.
Prowadzenie: Marta Borowska
Strona internetowa wydarzenia:
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…

17 III 2020 – Soundedit prezentuje w Gdyni. Ze względu na ograniczone miejsce prosimy o
wcześniejszą rezerwację mailowo: m.kraszewska@gdynia.pl lub telefonicznie: 58 527 49 08
godz. 18:30 – Here Is What Is – projekcja filmu w auli Muzeum Marynarki Wojennej.
Adres: Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia
godz. 19:45 – Kim jest producent muzyczny? – spotkanie z Leszkiem Biolikiem i
Maciejem Werkiem w Muzeum Miasta Gdyni
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/soundeditprezentuje-rozmowy-o-dobrym-brzmieniu/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: Bezpłatnie
Zapisy: Ze względu na ograniczone miejsce prosimy o wcześniejszą rezerwację mailowo:
m.kraszewska@gdynia.pl lub telefonicznie: 58 527 49 08

Soundedit prezentuje – Rozmowy o dobrym brzmieniu
Miasto Gdynia wraz z Festiwalem Soundedit przygotowało serię spotkań dotyczących między
innymi tego, jak powstaje muzyka w obecnych czasach. Podczas spotkań z wybitnymi
producentami muzycznymi będzie można wysłuchać opowieści o pracy w studiu, koncertach,
wykonawcach i o wszystkim tym, czym jest rzemiosło ludzi decydujących o kształcie

artystycznym płyt, singli i przebojów. Spotkaniom towarzyszyć będą projekcje filmowe
oraz koncerty.
„Bardzo się cieszę na tę współpracę. Festiwal Soundedit w tym roku będzie miał już
dwunastą edycję. Staramy się transferować nasze dokonania i doświadczenia,
ze szczególnym akcentem na wątek edukacyjny, do innych miast. Miasto Gdynia okazało się
być niezwykle otwarte i gościnne. Kreatywna atmosfera zachęca do aktywnego działania.” –
powiedział Maciej Werk, dyrektor Festiwalu Soundedit
Bohaterami pierwszego spotkania będą: Daniel Lanois i Brain Eno. To nie tylko wybitni, jeśli
nie najwybitniejsi producenci muzyczni, lecz również artyści i współpracownicy. Obydwaj
zostali uhonorowani statuetką „Człowieka ze Złotym Uchem”, nagrodą Soundedit. Ich
dorobek artystyczny oraz producencki jest doceniany i szanowany na całym Świecie.
Wydarzenie odbędzie się w Sali Kinowej Muzeum Marynarki Wojennej, we wtorek 17
marca, o godz. 19.00.
W pierwszej części zostanie wyświetlony film w reżyserii D. Lanois, pt.: „Here Is What Is”.
To dokument, w którym artysta prezentuje swoje metody pracy oraz sposób, w jaki
podchodzi do procesu tworzenia. Po projekcji widzowie wezmą udział w panelu pt.: „Kim jest
producent muzyczny?”. Spotkanie w Muzeum Miasta Gdyni poprowadzi Piotr Metz. O tym,
jaką rolę we współczesnym przemyśle muzycznym pełni producent muzyczny opowiedzą:
Leszek Biolik – muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny, również wyróżniony
„Człowiekiem ze Złotym Uchem” oraz Maciej Werk – założyciel i wokalista zespołu Hedone,
kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, ale przede wszystkim pomysłodawca
i organizator Festiwalu Soundedit.
Drugie ze spotkań nosi tytuł: „Gwiazdy ze stolicy, cynicy z Wybrzeża”. Odbędzie się
w Muzeum Miasta Gdyni, we wtorek 21 kwietnia, o godz. 19.00.
Będzie to dyskusja na temat różnic kulturowych oraz mentalnych. Różnic, jakie występują
pomiędzy sceną trójmiejską, a resztą kraju w podejściu do działań́ artystycznych. Panel
dotknie zatem nie tylko tematów muzycznych. Spotkanie prowadzić będzie Kamil Wicik,
a udział wezmą: Grzegorz Brzozowicz – dziennikarz muzyczny, Jędrzej Kodymowski –
wokalista, muzyk, kompozytor i instrumentalista, pochodzący z Gdyni, Michał Miegoń –
gdyński animator sceny muzycznej oraz Adam Toczko – producent muzyczny, laureat
nagrody „Człowieka ze Złotym Uchem”.
Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni na koncert trójmiejskiego zespołu Kwiaty. W skład,
którego wchodzą: Maja Andrzejewska (wokalistka), Kajetan Krzemieniewski (gitara), Paweł
Przyborowski (gitara), Wojciech Chroboczyński (gitara basowa), Jacek Frąś (perkusja).
Wszystkie piosenki zespołu, to autorskie kompozycje, wykonywane w języku polskim.
Muzyka Kwiatów jest na pograniczu gatunków, a członkowie inspirują się głównie muzyką
psychodeliczną, shoegazem, sennymi klimatami rodem z serialu Twean Peaks i Angelo
Badalamentim.

„Eno na Księżycu” – to tytuł trzeciego ze spotkań. Poniedziałek 11 maja, o godz. 19.00,
w Gdyńskim Centrum Filmowym – sala Goplana.
Prowadzenie – Piotr Metz, w panelu udział wezmą: Maciej Polak – muzyk, kompozytor
i miłośnik syntezatorów znany z analogia.pl, PinPark oraz Michał Jeziorski – trójmiejski muzyk
związany z zespołami i projektami: Ptah, Spika, Miastofonia, Molto Delay. Spotkanie będzie
poświęcone jednemu z najwybitniejszych producentów muzycznych na Świecie – Brian’owi
Eno. Dyskusja toczyć się ̨ będzie wokół albumu „Apollo” z 1983 r.,
który stał się ̨ niekwestionowaną ikoną muzyki ambient. Integralna część spotkania,
to nawiązanie do rozmowy, jaką przeprowadził Piotr Metz z B. Eno podczas Festiwalu
Soundedit w 2016 r.
Po dyskusji widzowie będą mogli wysłuchać koncertu projektu Apollos. Wystąpią: Jakub
Sokołowski oraz Michał Jeziorski. Ten pierwszy, to absolwent i wykładowca Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina. Studia ukończył pod kierunkiem prof. Elżbiety Tarnawskiej.
Zajmuje się głównie muzyką współczesną. Interesuje się również szeroko pojętą muzyką
improwizowaną i współczesną klasyką. Michał Jeziorski już od wczesnych lat 80.
zafascynowany był zarówno muzyką elektroniczną, jak i technologią wykorzystywaną do jej
tworzenia. Współpracował z wieloma polskimi zespołami, występując z nimi na koncertach,
nagrywając płyty oraz tworząc remiksy. Nagrywał również ilustracje muzyczne do filmów.
Swoje płyty wydaje pod szyldem wytwórni Requiem Records. Obecnie zaangażowany
w działalność legendarnego zespołu Molto Delay. Apollos to część większego cyklu
kameralnych występów sygnowanych przez Festiwal Soundedit – „Fortepiany Wolności”.
Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
obowiązują zapisy: m.kraszewska@gdynia.pl, tel. 58 527 49 08 (pon.-pt. godz. 8:00-15:00).
I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy
na 12. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi! Zapraszamy do Gdyni!
Zdjęcia: mat. pras. organizatora

18 III 2020 – godz. 18:00 – Wędrowny Zakład Fotograficzny – spotkanie autorskie z
Agnieszką Pajączkowską. Prowadzenie: Iza Meronk
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/wedrownyzaklad-fotograficzny-spotkanie-autorskie/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: wstęp wolny
Dokładnie trzy lata temu odwiedziła nas Agnieszka Pajączkowska ze swoim WĘDROWNYM
ZAKŁADEM FOTOGARFICZNYM. Tym razem przyjedzie do nas ze swoją książką,
która powstała jako rezultat kilku lat pracy nad tym poruszającym projektem.
„Zdjęcie za historię. Z tego prostego impulsu rodzi się złożona opowieść o pamięci,
uprzedzeniach, życiu na wsi, tragicznych losach, w końcu o samej fotografii. Agnieszka
Pajączkowska zabiera nas na pogranicze – do miejsc zapomnianych, gdzie trud większy i losy
powikłane. Zagląda na podwórka i słucha osobistych historii. Bez oceniania, z góry
postawionych tez, po prostu oddaje głos napotkanym bohaterom – warto się w niego
wsłuchać” – pisała o Pajączkowskiej Agnieszka Obszańska z Programu 3 Polskiego Radia.
Spotkanie poprowadzi Iza Meronk, animatorka z Ośrodka Edukacji MMG.
Fot. Kamila Szuba; „Agnieszka Pajączkowska i jej volkswagen bus”.

19 III 2020 – godz. 18:00 – Awers i rewers – warsztaty o relacji fotografii i tekstu.
Prowadzenie: Tomasz Sosnowski
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/awers-irewers-warsztaty-o-relacji-fotografii-i-tekstu/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł
Zapisy: Chętnych do udziału w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza online na
stronie http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/awers-i-rewers-warsztaty-o-relacjifotografii-i-tekstu/
O co pytać fotografie? A gdyby fotografie były jak osoby, którym można zadawać pytania –
to o co warto byłoby pytać? Co mogłyby wiedzieć, czego my nie możemy zobaczyć, a co
mogłyby pamiętać z chwil, w których nas nie było? Podczas warsztatu przyjrzymy się
wybranym fotografiom próbując pytać o ich ramy, podpisy, estetykę, historię oraz o to,
czego na nich nie widać.
Warsztat przeznaczony dla osób dorosłych.
Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska
Fot. Magdalena Gołda; „Agnieszka Pajączkowska”

20 III 2020 – godz. 16:00 – O radości kolekcjonowania fotografii – wykład. Prowadzenie:
Małgorzata Czyżewska
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/o-radoscikolekcjonowania-fotografii-wyklad/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: wstęp wolny
Zapraszamy na kolejny wykład dotyczący fotografii. Tym razem zastanowimy się nad
zjawiskiem kolekcjonowania fotografii. Czy współcześnie nadal mamy potrzebę
kolekcjonowania zdjęć?
„Kiedyś sytuacja była prosta. Mieliśmy 36 klatek filmu i trzeba było z rozmysłem uwalniać
migawkę aparatu. Następnie zdjęcia były wywoływane, a te najlepsze umieszczane w
albumach. Koniec. Teraz mogła się zacząć budować historia. A jak jest dziś?” – jak trafnie
zauważyła autorka bloga Dzieci są ważne
(https://dziecisawazne.pl/cewe-fotoksiazka/).
O swoich doświadczeniach w obcowaniu z fotografią opowie gość niezwykły, Małgorzata
Czyżewska, współzałożycielka Ośrodka Pogranicze w podsejneńskiej Krasnogrudzie, która
wraz z grupą przyjaciół odrestaurowała dworek należący do rodziny Czesława Miłosza.
Zapraszamy na spotkanie.

21 III 2020 – godz. 11:00 – 15:30 – Dzień rodzinny – zajęcia edukacyjne dla dzieci od 6 do 12
lat
Strona internetowa wydarzenia: https://www.facebook.com/events/669736780436784/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: 10 zł od dziecka, jeśli w warsztatach uczestniczyć będzie rodzeństwo, koszt biletu
wstępu dla drugiego dziecka wynosi 5 zł, opiekunowie mają zagwarantowany wstęp
bezpłatny
Zapisy: Tak, szczegóły w opisie wydarzenia.

Muzeum Miasta Gdyni serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6 – 12 lat wraz z opiekunami na
nowy cykl Dzień Rodzinny! W trzecią sobotę każdego miesiąca w cenie biletu, będzie można
uczestniczyć w aż dwóch otwartych warsztatach oraz specjalnym oprowadzaniu po
wystawie!
Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że cofacie się w czasie o prawie sto lat. Trafiacie do
centrum Gdyni, która powoli staje się miastem. Patrzycie jak wyglądają dopiero co
wzniesione budynki, przyglądacie się ubraniom i fryzurom mieszkańców, przysłuchujecie się
dominującym dźwiękom, czujecie różnorodne zapachy… Teraz otwórzcie oczy i powróćcie
myślami do współczesnej Gdyni. Czy coś się właściwie zmieniło? Do odpowiedzi na to i inne
pytania spróbujemy dojść podczas marcowych warsztatów!
HARMONOGRAM „DNIA RODZINNEGO” W MARCU:
11:00 – 13:00 Co słychać na mieście? – otwarte warsztaty fotograficzne
Każdy, kto żyje w mieście z pewnością powie, że nic co zadzieje się na jego ulicach nie jest już
w stanie go zaskoczyć. Ale czy na pewno? Na porannych warsztatach spróbujemy
fotograficznie odtworzyć scenę miejską przedstawioną na zdjęciu Romana Morawskiego.
Żeby jednak nie było za łatwo, naszym źródłem nie będzie obraz, tylko … słowo.
Prowadzenie: Olga Lewandowska
Uczestnicy posiadający własne aparaty fotograficzne albo telefony z dobrym aparatem
proszeni są o ich przyniesienie.
UWAGA! Chętnych do udziału w warsztatach, prosimy o wypełnienie formularza online na
stronie:
http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/co-slychac-na-miescie-otwarte-warsztatyfotograficzne/
13:00 – 13:30 Dzień Rodzinny – oprowadzanie po wystawie „Dawno temu nad Bałtykiem.
Gdynia lat 20. XX wieku w obiektywie Romana Morawskiego”

W styczniu poszukiwaliśmy detali na zdjęciach jednego z pierwszych fotografów Gdyni
Romana Morawskiego. Tym razem odwiedzimy wystawę „Dawno temu nad Bałtykiem (…)”,
by zastanowić się czym charakteryzuje się krajobraz miejski i porównać obrazy Gdyni kiedyś i
dzisiaj. Prowadzenie: Olga Lewandowska
UWAGA! Zapisy na oprowadzanie nie obowiązują uczestników warsztatów odbywających się
w ramach "Dnia Rodzinnego".
13:30 – 15:30 Co w mieście piszczy? – otwarte warsztaty dźwiękowe
Czasami, jak uchyli się okno, można usłyszeć niezwykłe dźwięki: śpiew ptaków, dzwoneczek
w pobliskim sklepie, pikanie sygnalizacji, głośną rozmowę telefoniczną, odjeżdżający z
przystanku trolejbus.. Zainspirowani tą miejską melodią, nagramy dźwiękową pocztówkę
Gdyni za pomocą niepozornych przedmiotów. Prowadzenie: Michał Jeziorski
UWAGA! Chętnych do udziału w warsztatach, prosimy o wypełnienie formularza online na
stronie:
http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/co-w-miescie-piszczy-otwarte-warsztatydzwiekowe/

22 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte.
Prowadzenie: Artur Wodzyński
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/oprowadzaniepo-wystawie-gdynia-dzielo-otwarte-5-2-2-2/
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…

27 III 2020 – godz. 18:00 – Wernisaż wystawy Gdynia – Tel Awiw
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/wernisazwystawy-gdynia-tel-awiw/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: wstęp wolny

Paralela między Gdynią a Tel Awiwem w pierwszej połowie XX wieku nie ograniczają się tylko
do modernizmu architektonicznego, ale obserwować ją można na kilku płaszczyznach. Oba
miasta powstały niemal od podstaw, rosnąc w cieniu potężniejszych i starszych ośrodków –
odpowiednio Gdańska i Jaffy. Dla obu impulsem do rozwoju była trudna sytuacja
geopolityczna, nadmorskie położenie i wielkie, stawiane im oczekiwania. Zarówno Gdynia,
jak i Tel Awiw stały się miastami migrantów, będąc przy tym, przez swoje porty („bramy na
świat”) świadkami transferu ludzi, towarów, idei.
Tak liczne podobieństwa nasunęły pomysł wystawy Gdynia – Tel Awiw, którą w 2019 roku
zorganizowano w warszawskim Muzeum POLIN. Jej pomysłodawcą i kuratorem był historyk
sztuki Artur Tanikowski. W 2020 roku (w dniach 28 marca – 7 czerwca) ekspozycja – w
zmienionej formule – zawita do Muzeum Miasta Gdyni, dzięki współpracy między oboma
muzeami oraz przy wsparciu Miasta Gdyni. W pierwotnej wersji ekspozycji wątki narracyjne
dotyczące obu miejsc, ich historii, społeczeństw, kultur oraz architektury, jako materialnego
wymiaru zachowanego i pielęgnowanego dziedzictwa, przenikały się, budując

wielowymiarowość kuratorskiego przekazu. Na potrzeby wystawy w Gdyni podstawowym
wątkiem i osią narracji stanie się architektura. Jest ona bezsprzecznie głównym,
bezpośrednio nasuwającym się „wspólnym mianownikiem” dla Gdyni i Tel Awiwu, a oba
miasta, tak w warstwie symbolicznej, jak i w propagandowej retoryce, określane były jako
„białe”. Nad polskim Bałtykiem, i w żydowskiej enklawie na Bliskim Wschodzie, niecałe sto
lat temu powstały modernistyczne „miasta przyszłości”, których uniwersalnym środkiem
wyrazu stała się architektura. Wymiarem nowoczesności zawartym w jej ambitnie
realizowanych dziełach, była recepcja nurtów modernizmu, zyskującego podówczas licznych
twórców, wyznawców i propagatorów.
Architektoniczny wymiar wystawy kształtować będą przede wszystkim znakomite makiety
ikonicznych budynków Gdyni i Tel Awiwu. Rytm ich rozstawienia, w sposób intuicyjny
prowadzić będzie zwiedzających przez prezentowane treści, odwołujące się do różnorodnych
form i funkcji architektury modernizmu. Twórcy wystawy w Gdyni szczególną uwagę
poświęcą podobieństwom i różnicom między oboma miastami, w zakresach: układu
urbanistycznego, charakteru zabudowy, brył budynków, a także funkcjom, jakie pełniły.
Ważne miejsce w przestrzeni wystawy zajmie także kontekst historyczny, a wiele innych
wątków pojawi się w ramach działań edukacyjnych i popularyzatorskich.
Wystawa, dostosowana do warunków i przestrzeni gdyńskiego Muzeum, a także do
oczekiwań trójmiejskich odbiorców, została przygotowywana przez zespół pracowników
MMG pod kierunkiem historyka Marcina Szerle oraz architektki i badaczki Anny OrchowskiejSmolińskiej. Gdynia – Tel Awiw. Odsłona gdyńska to współczesne spojrzenie na dzieje obu
tak odległych, a równocześnie tak podobnych miast, przez pryzmat ich wyjątkowego
dziedzictwa architektonicznego. Ekspozycji towarzyszy katalog pod redakcją Artura
Tanikowskiego, wydany wspólnie przez Muzeum POLIN oraz Muzeum Miasta Gdyni.

28 III 2020 – godz. 12:00 – Dostępna sobota – oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło
otwarte z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją. Prowadzenie: Iza Meronk
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/dostepnasobota-oprowadzanie-po-wystawie-gdynia-dzielo-otwarte/
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Bilety: wstęp wolny
W ramach cyklu Dostępna sobota dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami
oraz z utrudnionym dostępem do kultury, zapraszamy na oprowadzenie po wystawie stałej
Muzeum Miasta Gdyni: „Gdynia – dzieło otwarte”.

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…

29 III 2020 – godz. 14:00 – Oprowadzanie po wystawie Gdynia – Tel Awiw. Prowadzenie:
Marcin Szerle i Anna Orchowska-Smolińska
Strona internetowa wydarzenia: http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie/oprowadzaniepo-wystawie-gdynia-tel-awiw/
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)

Paralela między Gdynią a Tel Awiwem w pierwszej połowie XX wieku nie ograniczają się tylko
do modernizmu architektonicznego, ale obserwować ją można na kilku płaszczyznach. Oba
miasta powstały niemal od podstaw, rosnąc w cieniu potężniejszych i starszych ośrodków –
odpowiednio Gdańska i Jaffy. Dla obu impulsem do rozwoju była trudna sytuacja
geopolityczna, nadmorskie położenie i wielkie, stawiane im oczekiwania. Zarówno Gdynia,
jak i Tel Awiw stały się miastami migrantów, będąc przy tym, przez swoje porty („bramy na
świat”) świadkami transferu ludzi, towarów, idei.
Tak liczne podobieństwa nasunęły pomysł wystawy Gdynia – Tel Awiw, którą w 2019 roku
zorganizowano w warszawskim Muzeum POLIN. Jej pomysłodawcą i kuratorem był historyk
sztuki Artur Tanikowski. W 2020 roku (w dniach 28 marca – 7 czerwca) ekspozycja – w
zmienionej formule – zawita do Muzeum Miasta Gdyni, dzięki współpracy między oboma
muzeami oraz przy wsparciu Miasta Gdyni. W pierwotnej wersji ekspozycji wątki narracyjne
dotyczące obu miejsc, ich historii, społeczeństw, kultur oraz architektury, jako materialnego
wymiaru zachowanego i pielęgnowanego dziedzictwa, przenikały się, budując
wielowymiarowość kuratorskiego przekazu. Na potrzeby wystawy w Gdyni podstawowym
wątkiem i osią narracji stanie się architektura. Jest ona bezsprzecznie głównym,

bezpośrednio nasuwającym się „wspólnym mianownikiem” dla Gdyni i Tel Awiwu, a oba
miasta, tak w warstwie symbolicznej, jak i w propagandowej retoryce, określane były jako
„białe”. Nad polskim Bałtykiem, i w żydowskiej enklawie na Bliskim Wschodzie, niecałe sto
lat temu powstały modernistyczne „miasta przyszłości”, których uniwersalnym środkiem
wyrazu stała się architektura. Wymiarem nowoczesności zawartym w jej ambitnie
realizowanych dziełach, była recepcja nurtów modernizmu, zyskującego podówczas licznych
twórców, wyznawców i propagatorów.
Architektoniczny wymiar wystawy kształtować będą przede wszystkim znakomite makiety
ikonicznych budynków Gdyni i Tel Awiwu. Rytm ich rozstawienia, w sposób intuicyjny
prowadzić będzie zwiedzających przez prezentowane treści, odwołujące się do różnorodnych
form i funkcji architektury modernizmu. Twórcy wystawy w Gdyni szczególną uwagę
poświęcą podobieństwom i różnicom między oboma miastami, w zakresach: układu
urbanistycznego, charakteru zabudowy, brył budynków, a także funkcjom, jakie pełniły.
Ważne miejsce w przestrzeni wystawy zajmie także kontekst historyczny, a wiele innych
wątków pojawi się w ramach działań edukacyjnych i popularyzatorskich.
Wystawa, dostosowana do warunków i przestrzeni gdyńskiego Muzeum, a także do
oczekiwań trójmiejskich odbiorców, została przygotowywana przez zespół pracowników
MMG pod kierunkiem historyka Marcina Szerle oraz architektki i badaczki Anny OrchowskiejSmolińskiej. Gdynia – Tel Awiw. Odsłona gdyńska to współczesne spojrzenie na dzieje obu
tak odległych, a równocześnie tak podobnych miast, przez pryzmat ich wyjątkowego
dziedzictwa architektonicznego. Ekspozycji towarzyszy katalog pod redakcją Artura
Tanikowskiego, wydany wspólnie przez Muzeum POLIN oraz Muzeum Miasta Gdyni.

