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FERIE W MUZEUM MIASTA GDYNI 
 
Jak co roku Muzeum Miasta Gdyni zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na warsztaty 
związane z historią miasta, projektowaniem, sztuką oraz architekturą. Cykl zajęć i spotkań 
pod hasłem „Ferie w Muzeum” będzie okazją do poszerzania horyzontów, rozwoju pasji i 
zainteresowań. To warsztaty oryginalne, nieszablonowe oraz prowadzone z iście gdyńską 
energią! Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni serdecznie zaprasza wszystkie grupy 
wiekowe, każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie 
 
Bilety na wydarzenia są dostępne na stronie www.bilety.muzeumgdynia.pl! 
 
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia 
 
17.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Zobacz to! – warsztaty z wywoływania 
archiwalnych zdjęć z kliszy 
 
18.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Coś się świeci – warsztaty plastyczne z 
wydobywania światła 
 
19.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Czary mary, gra do pary – warsztaty z tworzenia 
gry memory 
 
20.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Kontrasty – warsztaty z tworzenia obrazu            
na szkle 
 
21.01.2023, godz. 11:00 Dzień rodzinny: Nowy rok, nowy ja! – warsztaty architektoniczne 
dla rodzin z dziećmi 
 
23.01.2023, godz. 11:00 Dzień rodzinny: Nowy rok, nowy ja! – warsztaty architektoniczne 
dla rodzin z dziećmi 
 
24.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Karaluchy pod poduchy – warsztaty z tworzenia 
poduszek 
 
25.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Pasuje Ci? – warsztaty z tworzenia nietypowego 
patchworku 
 
26.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Sznurowanie - warsztaty z tworzenia 
sznurkowych ilustracji 
 
27.01.2023, godz. 11:30 Ferie w muzeum: Świat na dłoni - warsztaty z tworzenia żywych 
dekoracji 
 
 

http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie
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Ferie w muzeum: Zobacz to! – warsztaty z wywoływania archiwalnych zdjęć z kliszy  
Termin: 17.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: 20 zł od osoby 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia 
Liczba uczestników: 10 osób 
 
Jak co roku, Muzeum Miasta Gdyni zaprasza dzieci w wieku 6 – 12 lat wraz z opiekunami           
na „Ferie w Muzeum”!  W pierwszym tygodniu szykujemy dla Was różnorodne warsztaty 
związane ze wspaniałą kolekcją fotografii, która znajduje się w naszym muzeum. 
 
Cykl spotkań rozpoczniemy w pierwszy wtorek ferii, 17 stycznia 2023 r. o godzinie 11:30 
warsztatami z wywoływania zdjęć z archiwalnych kliszy. 
 
Czy wiecie, że Muzeum Miasta Gdyni kolekcjonuje fotografie od początku swojego istnienia, 
czyli już od 40 lat? Mamy w zbiorach zarówno zdjęcia prywatne, np. z rodzinnych wakacji,        
jak i zdjęcia z oficjalnych wydarzeń, a nawet przyrodnicze pejzaże i fotografie artystyczną. 
Każde zdjęcie to wyjątkowa historia - kilka z nich poznamy podczas feriowych warsztatów. 
Tym razem zamienimy się w profesjonalny zakład fotograficzny. Wywołamy samodzielnie 
archiwalne zdjęcia zapisane na starej, dobrze zachowanej kliszy. 
Dzięki tym warsztatom uczestnicy dowiedzą się jak dokładnie przebiega proces wywoływania 
zdjęć. Dodatkowo wywołane zdjęcie zabierzemy ze sobą jako wyjątkową pamiątkę z ferii          
w Muzeum. 
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Ferie w muzeum: Coś się świeci – warsztaty plastyczne z wydobywania światła 
Termin: 18.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: 20 zł od dziecka 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 20 osób 
 
Ferie trwają w najlepsze, a my rozkręcamy się z naszymi pomysłami jak zainspirować Was 
naszymi wspaniałymi zbiorami fotografii.  „Wydobywanie światła…?” Brzmi tajemniczo?          
Na razie zdradzimy Wam tylko to, że wspólnie przyjrzymy się temu, jaką rolę odgrywa 
światło w fotografii, a później, mądrzejsi o wszystkie informacje na ten temat, sami 
stworzymy wyjątkowy obraz. 
 
 
 

 
 
Ferie w muzeum: Czary mary, gra do pary – warsztaty z tworzenia gry memory  
Termin: 19.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: 20 zł od dziecka 
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Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 20 osób 
 
Jak połączyć pasję do gry memory, która bardzo dobrze wpływa na rozwój dzieci, z 
uwielbieniem do Gdyni i gdyńskiej fotografii? Nasi edukatorzy zapraszają na warsztaty z 
rodzinnego tworzenia kultowej gry! Podczas warsztatów stworzymy wspólnie autorskie 
wydanie memory. Każdy z uczestników stworzy jej własną odsłonę, a za pary posłużą nam 
obecne i archiwalne zdjęcia Gdyni. 
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Ferie w muzeum: Kontrasty – warsztaty z tworzenia obrazu na szkle  
Termin: 20.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: 20 zł od dziecka 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 20 osób 
 
Pierwszy tydzień ferii zakończymy warsztatami, które pozwolą uczestnikom puścić wodze 
fantazji ! Zainspirowani pięknymi, starymi zdjęciami z muzealnej kolekcji własnoręcznie 
wykonamy kolaże na szkle. Kolaż to forma niezwykle ekspresyjna, zapewne prace,                 
które powstaną podczas warsztatów będą odzwierciedleniem gdyńskich pasji i namiętności.  
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Dzień rodzinny: Nowy rok, nowy ja! – warsztaty architektoniczne dla rodzin z dziećmi  
Termin: 21.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: Wstęp bezpłatny - obowiązują zapisy 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A  
Liczba uczestników: 15 dzieci 30 opiekunów 
 
Ach, Nowy Rok! Odświeżona garderoba, długa lista postanowień i nieposkromiona energia. Z 
takim podejściem można spokojnie góry przenosić, ale na dobry początek w pełni wystarczy 
jeżeli zaczniemy od stworzenia projektu wymarzonego miasta! 
Nasz Ośrodek Edukacji zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6 – 12 lat wraz z opiekunami na 
warsztaty architektoniczne. W sobotę 21 stycznia, przyjrzymy się z bliska gdyńskim 
budynkom modernistycznym. Właściwie, oglądać będziemy jedynie detale architektoniczne, 
na podstawie których spróbujemy odtworzyć projekt miasta. W naszym zadaniu pomoże 
nam muzealny projekt „Szkło, metal, detal. Gdyński modernizm w sieci.” 
Warsztaty architektoniczne odbywają w ramach cyklu „Dzień Rodzinny”. 
Liczba miejsc ograniczona! Bezpłatne wejściówki są dostępne w kasie Muzeum Miasta Gdyni 
lub na stronie bilety.muzeumgdynia.pl. 
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Ferie w muzeum: Karaluchy pod poduchy – warsztaty tworzenia autorskich poduszek 
Termin: 24.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: 20 zł 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A  
Liczba uczestników: 15 dzieci 30 opiekunów 
 

Jak co roku, Muzeum Miasta Gdyni zaprasza dzieci w wieku 6 – 12 lat z opiekunami na „Ferie 

w Muzeum”!  W drugim tygodniu szykujemy dla Was różnorodne warsztaty do wystawy „12. 

Baltic Mini Textile Gdynia”. 

Wtorkowe warsztaty będą idealną okazją do stworzenie swojej własnej poszewki na 

poduszki. Młode twórczyni oraz twórców zainspirują unikatowe dzieła z wystawy. 

Rezultatem warsztatów będą unikatowe i wyjątkowe poszewki, które zabierzecie do domu! 

Ciekawe jakie sny pojawią się  waszej głowie, odpoczywając na stworzonych poduszkach? 

 

Udział w warsztatach jest płatny 20 zł od osoby. Bilety są dostępne w kasie Muzeum Miasta 

Gdyni lub w sklepie online: www.bilety.muzeumgdynia.pl 

http://www.bilety.muzeumgdynia.pl/
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Ferie w muzeum: Pasuje Ci? – warsztaty z tworzenia nietypowego patchworku 
Termin: 25.01.2023 r., godz. 11:30  
Bilety: 20 zł od dziecka 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A  
Liczba uczestników: 20 osób 
 
W drugim tygodniu ferii szykujemy dla Was różnorodne warsztaty związane z naszą nową 
wystawą „ 12 Baltic Mini Textile Gdynia”. 
 
Na początku było marzenie – nieco romantyczne, z wiatrem w żaglach Białej Fregaty i morską 
bryzą w tle. Marzenie gdyńskiej artystki, by jej ukochane miasto odwiedzał świat.          
Tematem przewodnim 12. edycji Baltic Mini Textile Gdynia jest natura. Podczas warsztatów 
skupimy uwagę nie tylko na jej pięknie, ale też prawdziwości. 
 
Środowe warsztaty będą też idealną okazją do zobaczenia jak różnorodne potrafią być 
materiały i tekstylia. Wspólnie dobierzemy odpowiednie zestawy i zszyjemy je tworząc 
patchwork. 
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Ferie w muzeum: Sznurowanie - warsztaty z tworzenia sznurkowych ilustracji 
Termin: 26.01.2023 r., godz. 11:30 
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy 
Bilety: 20 zł od dziecka 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A  
Liczba uczestników: 20 osób 
 
Czas leci! To już końcówka ferii - dni robią się powoli coraz dłuższe - co cieszy, ale myśli               
o nadchodzącym poniedziałku, staramy się przegonić jak najdalej! Jak? Wciąż wpatrujemy się 
w niewielkie cuda z wystawy Baltic Mini Textile. Studiujemy je niteczka po niteczce, 
zachwycając się kunsztem ich twórców. Zainspirowani tymi dziełami podczas warsztatów, 
uczestnicy własnoręcznie stworzą wyjątkowe pejzaże, a za pędzle posłużą im… kolorowe 
sznurki. To z ich pomocą wspólnie wykonamy kompozycje przedstawiające morskie scenerie.  
 
Ferie w muzeum: Świat na dłoni - warsztaty z tworzenia żywych dekoracji 
Termin: 27.01.2023 r., godz. 11:30 
Bilety: 20 zł od dziecka 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A  
Liczba uczestników: 20 osób 
 
Wszystko, co dobre szybko się kończy! Ferie dobiegają końca, ale to wcale nie musi być zła 
perspektywa! Wręcz przeciwnie: niektórzy zaczynają myśleć już o wakacjach… W ostatni 
dzień ferii, 27 stycznia o godzinie 11:30 stworzymy żywe dekoracje. Do ich wykonania 
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użyjemy materiałów, które obudzą zmysły nie tylko wzroku, ale też dotyku i zapachu. 
Przygotowane podczas warsztatów prace, będą pierwszymi wiosennymi jaskółkami! 
 
 


