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 Marzec 2023 r. w Muzeum Miasta Gdyni 

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

05.03.2023, godz. 14:00 „Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego” – 

oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

11.03.2023, godz. 11:00 „Kulinarna Ukraina w Muzeum Miasta Gdyni” – warsztaty z kuchni ukraińskiej 

12.03.2023, godz. 14:00 „Gdynia – dzieło otwarte” – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

15.03.2023, godz. 11:00 „W koło Macieju – wyszywanie współczesnych wzorów” – spotkanie dla se-

niorek i seniorów z Klubu Doborowego Towarzystwa  

15.03.2023, godz. 17:30 „Od wełny do polietylenu. Kolekcja miniatur tkackich Muzeum Miasta 

Gdyni” – wykład dr Anny Śliwy 

16.03.2023, godz. 10:30 „Utkane” – warsztaty tkackie dla szkół 

18.03.2023, godz. 11:00 „O, tego nie znam!” – bezpłatne plenerowe warsztaty fotograficzne dla rodzin 

z dziećmi 6 -12 lat      

19.03.2023, godz. 14:00 „12. Baltic Mini Textile Gdynia” – oprowadzanie z przewodnikiem po wysta-

wie 

21.03.2023, godz. 10:30 „Wagary nad morzem” – spacer przyrodniczy z okazji Dnia Wagarowicza  

26.03.2023, godz. 14:00 „Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego” – 

oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

29.03.2023, godz. 17:30 „Rola drewna w historii Gdyni”  – wykład Dawida Gajosa z prezentacją multi-

medialną 
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„Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego” – oprowadzanie z 
przewodnikiem po wystawie 
Termin: 05.03.2023 r., godz. 14:00 
Bilety: 20 zł 
Prowadzenie: Marta Borowska – Tryczak / Dział Projektów 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 30 osób 
 
Fotografie Henryka Poddębskiego współtworzyły obraz II Rzeczypospolitej. Reprodukowane 
w prasie, książkach i albumach ukazywały ówczesną Polskę taką, jaką chciano ją widzieć. Roz-
wijającą się, prężną, nowoczesną, piękną. Rzadziej oddawały rzeczywistość prowincji, co-
dzienność zwykłych mieszkańców oraz problemy, które im towarzyszyły. Jak w fotograficz-
nych kadrach Poddębskiego prezentowała się Gdynia? Czy jej wizerunek był spełnieniem snu 
propagandzisty, czy może jednak próbą uchwycenia sytuacji zastanej przez fotografa? 
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Kulinarna Ukraina w Muzeum Miasta Gdyni - warsztaty z kuchni ukraińskiej 
Termin: 11.03.2023, godz.: 11:00 
Prowadzenie: Ivan Huz 
Miejsce: foyer Muzeum Miasta Gdyni 
Limit miejsc: warsztaty dla rodzin z dziećmi, limit 30 osób 
 
Barszcz ukraiński, kutia, pierogi czy bliny – wszyscy znamy co najmniej kilka tradycyjnych 
ukraińskich dań. Jednak tradycyjna kuchnia ukraińska, od Lwowa po Charków, jest bardzo 
zróżnicowana i charakteryzuje się ogromnym bogactwem swoich regionalnych odmian. Znaj-
dziemy w niej dania znane z kuchni żydowskiej, ormiańskiej, żydowskiej, tatarskiej czy pol-
skiej. 
 
Na warsztatach z kuchni ukraińskiej, które 11 marca 2023 r. w Muzeum Miasta Gdyni, które 
poprowadzi szef restauracji Kulinarna Ukraina Ivan Huz, dowiecie się jaką moc skrywa mary-
nowana na surowo cebula, wędzonki czy prozdrowotny kwas chlebowy, jak przygotować 
prawdziwie ukraiński barszcz czy pielmieni. 
Liczba miejsc ograniczona! Bezpłatne wejściówki są dostępne w kasie Muzeum Miasta Gdyni 
lub na stronie www.bilety.muzeumgdynia.pl 
 

 
 
 
 
 
„Gdynia – dzieło otwarte” – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 

http://www.bilety.muzeumgdynia.pl/
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Termin: 12.03.2023 r., godz. 14:00 
Bilety: 20 zł 
Prowadzenie: Dawid Gajos / Dział Historyczny 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 30 osób 
 

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 najważniej-

sze: z jednej strony marzenie o Polsce nowoczesnej, dynamicznej, śmiało patrzącej w przy-

szłość, z drugiej – zakorzeniony w narodowej historii romantyczny patriotyzm. Moderniza-

cyjny 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 mia-

sto, które stały się rychło przedmiotem powszechnej dumy. 

Bez tego wszystkiego nie byłoby historii Gdyni. Życie Gdyni, to życie gdynian, a Gdynia, to ich 

dzieło, dzieło wciąż otwarte… 

 
 
 
W koło Macieju – wyszywanie współczesnych wzorów - spotkanie dla seniorek i seniorów z 
Klubu Doborowego Towarzystwa 
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Termin: 15.03.2023 r., godz. 11:00 
Bilety: 5 zł od osoby  
Prowadząca: Małgorzata Bujak / Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia 
Liczba uczestników: 30 osób 
 
Już tylko tygodnie dzielą nas od wiosny, wyczekujemy jej pierwszych oznak: kwitnących kwia-
tów, pąków na drzewach. Zanim to nastąpi i wyjdziemy ochoczo na długie spacery, zapra-
szamy seniorki i seniorów, do Muzeum Miasta Gdyni na warsztat z wyszywania. 
 
Tym razem, w ramach Klubu Doborowego Towarzystwa odbędzie się spotkanie wokół wy-
stawy 12. Baltic Mini Textile. Po krótkim oprowadzaniu udamy się do sali warsztatowej, aby 
stworzyć własne miniatury tkackie. Za podstawy posłużą nam okrągłe tamborki. 
Wszelkie pytania dotyczące tego, a także najbliższych spotkań Klubu można kierować do jego 
koordynatorki, Małgorzaty Bujak mailowo: m.bujak@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 
662 09 35. 
 

 
 
 
 
 
 
Od wełny do polietylenu. Kolekcja miniatur tkackich Muzeum Miasta Gdyni – wykład dr 
Anny Śliwy 
Termin: 15.03.2023 r., godz. 17:30 

mailto:m.bujak@muzeumgdynia.pl
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Bilety: 10 zł od osoby 
Prowadzenie: dr Anna Śliwa Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia 
Liczba uczestników: 50 osób 
 
Zapraszamy na wyjątkowy wykład, który przybliży szczególny fragment naszych muzealnych 
zbiorów – kolekcję współczesnych miniatur tkackich, które pozyskaliśmy w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat. 
 
Zgromadzona kolekcja to efekt organizowanego przez Muzeum Miasta Gdyni konkursu – Bal-
tic Mini Textile Gdynia. Cykliczne wydarzenie artystyczne, które funkcjonuje w Gdyni już od 
początku lat dziewięćdziesiątych XX w., przez lata zyskało status znaczącej, prestiżowej pozy-
cji w kalendarzu międzynarodowych imprez artystycznych.  
 
Przy okazji Baltic Mini Textile prezentowali 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 wy-
stawie w Slippery Rock (USA), Norymberdze, Ansbach i galeriach australijskich. 
 
Podczas wykładu dr Anna Śliwa, kuratorka wystawy 12. Baltic Mini Textile 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 konserwator-
skimi można się spotkać, gdy artyści korzystają z materiałów nietrwałych, a prace bardzo czę-
sto odchodzą od tradycyjnej płaskiej formy tkackiej w stronę trójwymiarowych rzeźbiarskich 
obiektów? 
 
Osobne miejsce poświęcone zostanie zagadnieniom wystawienniczym: w jaki sposób prezen-
tować miniaturę tkacką, by wydobyć jej szczególny urok. 
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Utkane – warsztaty tkackie dla szkół 
Termin: 16.03.2023 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: jedna klasa 
 
Międzynarodowy festiwal miniatury tkackiej Baltic Mini Textile Gdynia gości w naszym mu-
zeum już 12 raz prezentując artystów małej formy tkackiej z całego świata. Najlepsze prace, 
które prezentowane są na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni, stały się inspiracją do stwo-
rzenia wyjątkowych warsztatów tkackich, które kierujemy do wszystkich uczennic i uczniów, 
zarówno ze szkół podstawowych jak i średnich. Podczas warsztatów każdy z uczestników bę-
dzie miał możliwość samodzielnego stworzenia autorskiej makatki. 
 
Zapisy i ewentualne pytania związane z warsztatem, można kierować na adres mailowy pro-
wadzącej: 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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O, tego nie znam! – bezpłatne plenerowe warsztaty fotograficzne dla rodzin z dziećmi 6 -12 
lat 
Termin: 18.03.2023 r., godz. 11:00 
Wstęp bezpłatny 
Prowadzenie: Olga Lewandowska / Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 
Miejsce zbiórki: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 15 dzieci, 30 opiekunów 
 
Po mroźnych porankach i ciemnych popołudniach w końcu się jej doczekaliśmy - nadchodzi 
wiosna! Nie ma co zwlekać, najwyższy czas wyjść na miasto i spojrzeć na nie zupełnie świe-
żym okiem. 
 
Spotkajmy się w ostatnią sobotę tej zimy - przed budynkiem Muzeum Miasta Gdyni. 
Ubierzmy się ciepło, spakujmy aparat lub telefon i wyruszmy do centrum miasta.  Tam zasta-
nowimy się jak za pomocą fotografii pokazać Gdynię jakiej nikt wcześniej nie widział. Na ko-
niec każdy z nas przygotuje unikalną pocztówkę z pozdrowieniami prosto znad morza! Mile 
widziani wszyscy młodzi fotografowie w wieku od 6 do 12 lat wraz z opiekunami. 
 
Warsztaty odbywają się w ramach cyklu „Dzień Rodzinny”. 
Wszelkie pytania dotyczące warsztatów można kierować do koordynatorki „Dnia Rodzin-
nego” Olgi Lewandowskiej: o.lewandowska@muzeumgdynia.pl. 
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„12. Baltic Mini Textile Gdynia” – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie 
Termin: 19.02.2023 r., godz. 14:00 
Bilety: 20 zł 
Prowadzenie: Joanna Mróz / Dział Historyczny Muzeum Miasta Gdyni 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 30 osób 
 
„Marzyłam, by moje miasto – Gdynię – odwiedzał świat! […] Marzenia się spełniają – mówiła 
Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, pomysłodawczyni i inicjatorka konkursu Baltic Mini Textile 
Gdynia. Trudno uwierzyć, że artystki nie ma już wśród nas. To ogromna strata dla Gdyni oraz 
świata kultury i sztuki. 
 
Dzięki inicjatywie i wieloletniemu zaangażowaniu Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej mogliśmy 
oglądać w Gdyni prace autorstwa artystów z wielu krajów świata: Europy, Azji, Ameryki Pół-
nocnej i Południowej, Australii. Podobny przekrój narodowości uczestników zobaczymy rów-
nież podczas tegorocznej edycji przeglądu. Na wystawie prezentujemy 50 miniatur tkackich, 
wybranych przez jury spośród 338 prac zgłoszonych przez 186 artystów z 30 krajów. 
 
Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest natura. W malutkich dziełach sztuki 
możemy dostrzec inspiracje światem fauny i flory, potęgą żywiołów, jak również cyklem życia 
– od narodzin do śmierci. W każdym z nich kryje się tajemnica mikro i makrokosmosu. Pod-
czas niedzielnego oprowadzania przybliżymy Państwu ten niepowtarzalny świat miniatur 
tkackich. 
 



 

11/12 

 
 
 
 
Wagary nad morzem – spacer przyrodniczy z okazji Dnia Wagarowicza 
Termin: 21.02.2023 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: jedna klasa 
 
To jedyny taki dzień w roku, kiedy jak głosi tradycja,  można uciec z lekcji! A Muzeum Miasta 
Gdyni postanowiło Wam ułatwić to zadanie. Morza szum, ptaków śpiew… Brzmi zbyt pięk-
nie? Wcale nie! Każdy z Was może przyłączyć się do naszych wagarów nad morzem. 
 
Już 21 marca 2023 r. zapraszamy jedną klasę na aktywny spacer brzegiem morza, podczas 
którego porozmawiamy o środowisku naturalnym Gdyni, ekologii, przyrodzie oraz faunie i 
florze Bałtyku. Podczas spaceru na dzieci czekają również specjalne zadania i łamigłówki, 
które pobudzą do kreatywnego myślenia. 
 
Aby zapisać się na wydarzenie należy skontaktować się z naszą koordynatorką do spraw 
szkół, Patrycją Wójcik, pod adresem mailowym: p.wojcik@muzeumgdynia.pl. Patrycja odpo-
wie również na wszystkie pytania i wyjaśni wszelkie Wasze wątpliwości. 

 
 

mailto:p.wojcik@muzeumgdynia.pl
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„Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego” – oprowadzanie z 
przewodnikiem po wystawie 
Termin: 26.03.2023 r., godz. 14:00 
Bilety: 20 zł 
Prowadzenie: dr Marcin Szerle / Ośrodek Badań nad Gdynią Muzeum Miasta Gdyni 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 30 osób 
 
Fotografie Henryka Poddębskiego współtworzyły obraz II Rzeczypospolitej. Reprodukowane 
w prasie, książkach i albumach ukazywały ówczesną Polskę taką, jaką chciano ją widzieć. Roz-
wijającą się, prężną, nowoczesną, piękną. Rzadziej oddawały rzeczywistość prowincji, co-
dzienność zwykłych mieszkańców oraz problemy, które im towarzyszyły. Jak w fotograficz-
nych kadrach Poddębskiego prezentowała się Gdynia? Czy jej wizerunek był spełnieniem snu 
propagandzisty, czy może jednak próbą uchwycenia sytuacji zastanej przez fotografa? 
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Rola drewna w historii Gdyni - wykład Dawida Gajosa 
Termin: 29.03.2023 r., godz. 17:30 
Bilety: 10 zł 
Prowadzenie: Dawid Gajos / Dział Historyczny Muzeum Miasta Gdyni 
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A 
Liczba uczestników: 100 osób 
 
Drewno jest jednym z najważniejszych surowców w historii Gdyni. Ten najdoskonalszy i naj-
trwalszy surowiec od wieków był podstawą gdyńskiego przemysłu. Początkowo obrabiany w 
gdyńskich tartakach by sprzedawany jako materiał budowlany. Zużycie drewna w Gdyni 
wzrosło wraz z decyzją o powstaniu portu. Pierwsza przystań Tymczasowego Portu Wojen-
nego i Schroniska dla Rybaków zbudowana była niemal wyłącznie z drewna. 
 
Wraz z rozwojem gdyńskiego portu drewno zaczęło pełnić nie tylko rolę budulca, ale stało się 
również gwarantem pożyczek finansowych i reform w państwie. Po wybudowaniu portu 
drzewnego i utworzeniu Polskiej Agencji Eksportu Drewna PAGED, drewno stało się jednym z 
głównych towarów eksportowanych drogą morską, napędzając rozwój gospodarki morskiej. 
 
Wykład na temat roli jaką odegrało drewno w historii Gdyni będzie bogato ilustrowany histo-
rycznymi fotografiami ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. 
 

 
 


