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Luty 2023 w Muzeum Miasta Gdyni 

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

05.02.2023, godz. 14:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie towarzyszącej 12 Baltic Mini 

Textile Gdynia – „Ieva Krūmiņa”  

10.02.2023, godz. 10:00 - 15:00 Muzeum od kuchni – urodzinowe oprowadzanie po 

muzealnych magazynach 

11.02.2023, godz. 14:00 Muzeum od kuchni – urodzinowe oprowadzanie po muzealnych 

magazynach 

12.02.2023, godz. 14:00 „Gdynia - Dzieło Otwarte” – oprowadzanie z przewodnikiem                         

po wystawie 

15.02.2023, godz. 11:00 Z miłości do Gdyni - walentynkowe BINGO – spotkanie dla seniorek 

i seniorów z Klubu Doborowego Towarzystwa  

15.02.2023, godz. 18:00 Freddie Mercury w Gdyni – karnawałowy wykład Piotra Metza z 

niespodzianką 

16.02.2023, godz. 10:30 Utkane – warsztaty tkackie dla szkół 

18.02.2023, godz. 11:00 Dzień Rodzinny: Światła, latarnia, akcja! – bezpłatne warsztaty z 

okazji urodzin Gdyni 

19.02.2023, godz. 14:00 „Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka 

Poddębskiego” – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

20.02.2023, godz. 11:30 Jak używać wystawy - szkolenie dla nauczycieli  

26.02.2023, godz. 14:00 „12 Baltic Mini Textile Gdynia” – oprowadzanie z przewodnikiem 

po wystawie 
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Oprowadzanie kuratorskie po wystawie towarzyszącej 12 Baltic Mini Textile Gdynia – „Ieva 
Krūmiņa”  

Termin: 5.02.2023 r., godz. 14:00  

Bilety: 20 zł 

Prowadząca: Katarzyna Gec  / Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni  

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

Liczba uczestników: 30 osób 

Międzynarodowemu przeglądowi triennale miniatury tkackiej, który odbywa się w naszym 
Muzeum już od trzydziestu lat, towarzyszą dwie wystawy. Jedną z nich jest prezentacja 
zwycięskich prac. Druga zaś to indywidualny przegląd twórczości laureata poprzedniej edycji 
konkursu. W tym roku jest to wystawa artystki, która w swojej twórczości łączy różne 
dziedziny sztuki, eksperymentuje z technikami, mieszając je i wciąż poszukując nowych 
inspiracji.  

Ieva Krūmiņa jest kierownikiem Wydziału Tekstylnego, profesorem i zarazem wykładowcą na 
Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także finalistką 11 edycji Baltic Mini Textile Gdynia. W 
jej pracach można odnaleźć wspólny motyw pod hasłem NATURY, która przejawia się pod 
różnymi postaciami – jakimi? Podczas oprowadzania będzie można dowiedzieć się więcej o 
technice, materiałach i inspiracjach łotewskiej artystki. Zapraszamy na niedzielne 
oprowadzanie z kuratorką wystawy Katarzyną Gec po magicznych dziełach łotewskiej 
artystki. 
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Muzeum od kuchni – urodzinowe oprowadzanie po muzealnych magazynach 

Termin: 10.02.2023 r., godz. 10:00, 12:00, 15:00  

Wstęp bezpłatny 

Prowadzenie: Katarzyna Gec, Anna Śliwa, Gabriela Zbirohowska-Kościa / Dział Sztuki 
Muzeum Miasta Gdyni; Joanna Mróz / Dział Historyczny Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 12 osób na każdym z wydarzeń 

10 lutego to dla każdej gdynianki i każdego gdynianina szczególna data. To dzień, w którym 

naszemu miastu zostały przyznane prawa miejskie. Każdego roku staramy się aby ten dzień 

w Muzeum był wyjątkowy - by dać nam wszystkim okazję do wspólnego świętowania. W tym 

roku, sytuacja jest o tyle szczególna, że nasza instytucja obchodzi 40-lecie istnienia! Dlatego, 

zapraszamy wszystkich zwiedzających do naszych magazynów - miejsca, w którym historia 

Gdyni jest dosłownie na wyciągnięcie ręki! Dodatkowo, miejsca na co dzień niedostępnego, 

owianego tajemnicą, w którym znajdują się rzeczy najcenniejsze dla każdego muzeum - 

zbiory. Dajemy się zatem poznać od kuchni.  

W trakcie oprowadzań będzie można przejrzeć magazynowe półki, dopytać o szczegóły 

związane z pozyskiwaniem zbiorów, opieką nad nimi, a także poznać (gdyńskie) historie 

każdego z przedmiotów, który zwróci uwagę zwiedzających. 

Oprowadzania poprowadzą muzealniczki z Działów Historycznego i Sztuki, które odpowiedzą 

na wszystkie pytania i zdradzą nasze największe tajemnice muzealnych magazynów.  
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Muzeum od kuchni – urodzinowe oprowadzanie po muzealnych magazynach 

Termin: 11.02.2023 r., godz. 14:00  

Bilety: Oprowadzanie jest wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 15 zł, ulgowy: 7 zł, 
rodzinny: 40 zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny) 

Prowadzenie: Weronika Szerle / Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni; Joanna Mróz / Dział 
Historyczny Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 12 osób  

Zastanawiasz się, gdzie gromadzimy nasze muzealne skarby? Statystyki mówią, że jedynie 2% 
obiektów gromadzonych przez muzea można zobaczyć na salach wystawowych. A co z 
pozostałymi?  Co dzieje się z muzealiami po zakończonej wystawie? Przyjdź i zobacz sam – w 
urodzinowy weekend Gdyni czeka na Ciebie wyjątkowa możliwość poznania muzealnych 
magazynów. Opiekunki zbiorów sztuki i kultury materialnej oprowadzą Cię po miejscach 
niedostępnych na co dzień i odpowiedzą na wszystkie pytania. 
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„Gdynia - Dzieło Otwarte” – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

Termin: 12.02.2023 r., godz. 14:00  

Bilety: 20 zł 

Prowadzenie: Weronika Szerle / Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 30 osób 

 

Historia Gdyni, jak każda porządna historia, łączy 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. 

Podczas oprowadzania, opowiemy zwiedzającym o tych bardziej i mniej znanych faktach z 
historii miasta, o jego bohaterkach i bohaterach, a nawet ukrytych tajemnicach i 
nieoczywistych zwrotach akcji w kontekście dziejów Gdyni. 
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Z miłości do Gdyni - walentynkowe BINGO – spotkanie dla seniorek i seniorów z Klubu 
Doborowego Towarzystwa  

Termin: 15.02.2023 r., godz. 11:00  

Bilety: 5 zł od osoby / bilet seniorski 

Prowadzenie: Małgorzata Bujak / Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 30 osób 

Luty w Gdyni jest czasem celebracji i karnawału! Szczególnym dniem są Walentynki – święto 
zakochanych. W Gdyni oraz jej dzielnicach królują serca, amory i zakochani. Dlatego tym 
razem, w wigilię Walentynek w Klubie Doborowego Towarzystwa, skupimy się na miłości -  
do miasta, do Gdyni!  

Zapraszamy na warsztat, podczas którego wspólnie tworzymy sympatyczną mapę Gdyni - 
miejsc wartych odwiedzin i pełnych (również tych romantycznych) wspomnień. Dodatkowo, 
mały konkurs wiedzy o naszym ukochanym mieście, w formie BINGO, pozwoli sprawdzić, czy 
nasze uczucie do Gdyni to przyjaźń, czy to już kochanie…Zapraszamy samotnie lub w parach! 

Udział w spotkaniu jest płatny i wynosi 5 zł od uczestnika. Wejściówki można nabyć w kasie 
Muzeum lub na stronie internetowej.  

Wszelkie pytania dotyczące najbliższych spotkań można kierować do koordynatorki Klubu 
Seniora Małgorzaty Bujak mailowo: m.bujak@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 
35. 
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Freddie Mercury w Gdyni – karnawałowy wykład Piotra Metza z niespodzianką 

Termin: 15.02.2023 r., godz. 18:00  

Bilety: 20 zł od osoby 

Prowadzenie: Piotr Metz oraz Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 150 osób 

Czy Freddie Mercury był w Gdyni? Nie, ale jego głos do dziś przekracza wszelkie szerokości 
geograficzne. Historię wybitnego wokalisty – ikony muzyki pop oraz rock oraz dzieje  
zespołu Queen przedstawi Piotr Metz! Dziennikarz zaprezentuje mało znane materiały audio  
i wideo ze swojej kolekcji które pokażą Freddie’go jakiego nie znacie. 
Poczęstujcie się lampką wina, zasiądźcie wygodnie i oddajcie się w ręce muzealników oraz  
Piotra Metza. Sami lub w parach. Bo Walentynkowe „Crazy little thing called love” trwa cały 
rok, a „A kind of magic” okresu karnawałowego warto mieć zawsze w sercu! 
Bilety do nabycia na stronie www.bilety.muzeumgdynia.pl oraz w kasie Muzeum Miasta 

Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 

 

 

http://www.bilety.muzeumgdynia.pl/
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Utkane – warsztaty tkackie dla szkół  

Termin: 16.02.2023 r., godz. 10:30  

Bilety: warsztaty szkolne / 20 zł od ucznia 

Prowadzenie: Patrycja Wójcik / Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 1 klasa 

W lutym, zamiast podkuwać buty przyjdź wraz z klasą do Muzeum Miasta Gdyni i utkaj sobie 
wyjątkową makatkę! 

Przegląd Miniatury Tkackiej Baltic Mini Textile Gdynia gości w naszym muzeum już po raz 
dwunasty, łącząc artystów z całego świata! Najlepsze prace związane z miniaturą tkacką, 
które prezentowane są na naszej wystawie w Muzeum Miasta Gdyni, stały się inspiracją dla 
stworzenia wyjątkowych warsztatów tkackich, które kierujemy do wszystkich uczniów. 
Zapraszamy zarówno szkoły podstawowe jak i licea. Podczas warsztatów każdy z uczestników 
będzie miał możliwość samodzielnego stworzenia autorskiej makatki! 

Zapisy i ewentualne pytania związane z warsztatem, można kierować na adres mailowy 
prowadzącej: p.wojcik@muzeumgdynia.pl, lub telefonicznie na jeden z numerów: 58 662 09 
35/36/37. 

mailto:p.wojcik@muzeumgdynia.pl
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Dzień Rodzinny: Światła, latarnia, akcja! – bezpłatne warsztaty z okazji urodzin Gdyni  

Termin: 18.02.2023 r., godz. 11:00  

Wstęp bezpłatny 

Prowadzenie: Olga Lewandowska / Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 25 dzieci, 30 opiekunów 

W tym roku jubileusz Gdyni celebrujemy przez dwa weekendy!  

Sobotnie rodzinne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami staną się okazją 
do kreatywnej zabawy związanej z gdyńskim oświetleniem! Uczestniczki i uczestnicy podczas 
zajęć własnoręcznie wykonają lampiony zainspirowane dawną gdyńską latarnią.  

Wszelkie pytania dotyczące warsztatów można kierować do koordynatorki Dnia Rodzinnego 
Olgi Lewandowskiej na adres: o.lewandowska@muzeumgdynia.pl. 
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„Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego” –  oprowadzanie z 
przewodnikiem po wystawie 

Termin: 19.02.2023 r., godz. 14:00  

Bilety: 20 zł  

Prowadzenie: Dariusz Małszycki / Dział Historyczny Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 30 osób 

Henryk Poddębski prowadził wyprawy fotograficzne na potrzeby Polskiego                          
Towarzystwa Krajoznawczego. Realizował również zlecenia dla ministerstw państwowych, 
głównie na zamówienie Wydziału Turystyki Ministerstwa Robót Publicznych (po 1932 roku 
Ministerstwa Komunikacji). Fotografie te powstawały w określonym celu:  miały propagować 
turystykę ojczystą i wzmacniać jedność państwa. Zdjęcia z Gdyni miały dodatkowo wymiar 
szczególny – miały być wizualizacją przyszłości Polski, prezentować rzeczy najważniejsze dla 
młodego kraju, tj. nowoczesność i rozwój. 
 
Podczas oprowadzania kuratorskiego wspólnie przyjrzymy się różnym wymiarom 
nowoczesności sfotografowanym przez Poddębskiego w Gdyni. Wspólnie pochylimy się nad 
tymi fotografiami i spróbujemy zinterpretować obrazy, tak jakbyśmy byli ich odbiorcami w 
latach 30-tych ubiegłego wieku. Czy dostrzegamy w nich potencjał i blichtr sukcesu? Czy 
raczej są dokumentacją trudów i znojów budowania „okna na świat” młodego państwa? 
Przekonajcie się sami! 
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Jak używać wystawy - szkolenie dla nauczycieli 

Termin: 20.02.2023 r., godz. 11:30  

Bilety: bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie MMG  

Prowadzenie: Patrycja Wójcik / Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 40 osób 

Wystawy w muzeach bywają trudne w odbiorze. Czasami bywa dużo tekstu, czasami wręcz 
przeciwnie. Bywa, że kontent jest mocno historyczny, innym razem wydaje się nazbyt 
infantylny. Jak odwiedzać wystawę z uczniami w różnym wieku, aby nie przesycić młodej 
publiczności i zachęcić ich do dalszego obcowania ze sztuką czy historią?   

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, a także wychowawców grup przedszkolnych na wyjątkowe szkolenie, 
podczas którego będzie można dowiedzieć się jak z wystawy muzealnej można uczynić 
atrakcyjne i skuteczne narzędzie edukacyjne. 

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia dla nauczycieli można kierować do koordynatorki 
wydarzenia, Patrycji Wójcik, mailowo na adres: p.wojcik@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie 
na jeden z podanych numerów: 58 662 09 35/36/37. 

mailto:p.wojcik@muzeumgdynia.pl
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„12 Baltic Mini Textile Gdynia” – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

Termin: 26.02.2023 r., godz. 14:00  

Bilety: 20 zł 

Prowadzenie: Anna Śliwa / Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni 

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

Liczba uczestników: 30 osób 

Podczas 12. edycji Baltic Mini Textile Gdynia artyści najczęściej zwracali uwagę na piękno i 
różnorodność natury, poddawali obserwacji jej prawa albo pytali o to, jak naturę 
zdefiniować, jak wyznaczyć delikatną granicę między tym, co naturalne i sztuczne. Malutkie 
dzieła sztuki jak w soczewce skupiły pytania o tajemnice mikro i makrokosmosu. Czy 
znajdziemy na nie odpowiedzi? W niedzielne popołudnie świat miniatur tkackich 
zwiedzającym przybliży kuratorka wystawy, dr Anna Śliwa. 
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ZAPISY 

BILETY 

INFORMACJE 

www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie 

 

 

 

http://www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie

