
 
 

PROGRAM EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW 2018 
 

Europejska Noc Muzeów 2018  
Spotkajmy się w tę niezwykłą Noc - Europejską Noc Muzeów w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, 

Wejherowie, Tczewie, Malborku, Kartuzach, Kwidzynie, Sztumie, Helu, Będominie, Rumi, 

Waplewie Wielkim, Wdzydzach Kiszewskich i Żukowie!  

Całe Pomorze ogarnie święto Kultury - dajmy się porwać i wyruszmy na nocną eskapadę 

szlakiem kulturalnych wydarzeń. 

Wystawy, warsztaty, koncerty, wykłady, wydarzenia dla dzieci i dorosłych - mnóstwo atrakcji            

pod osłoną nocy gwarantuje niezwykłe przeżycia i wspomnienia.  

  

Szczegółowe opisy wszystkich wydarzeń znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:          

www.ikm.gda.pl/nocmuzeow 
 

 
 
 

ORGANIZATORZY 
 

---------------------------------------------BĘDOMIN-------------------------------------- 
 

 
MUZEUM HYMNU NARODOWEGO 
(oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) 
Będomin 16, Nowy Barkoczyn, gmina Nowa Karczma 

18.00-01.00 

www.mng.gda.pl | WSTĘP: 

 

http://www.mng.gda.pl/


18.00 koncert orkiestry Szkoły Muzycznej 1. stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w           
Kościerzynie 
18.45 konkurs z nagrodami „Od Dąbrowskiego do Piłsudskiego – 100 lat Niepodległej” 
19.00 gry parkowo-dworskie – krokiet i boulle 
19.30 warsztaty dla dzieci – papier czerpany, kokardy 
20.00 gra terenowa „Marsz, marsz Dąbrowski” 
21.30 oprowadzanie po wystawie „Historia Dworu w Będominie” 
22.00 ognisko 
19.00–01.00 Nocna wyprzedaż książek 
 

 
---------------------GDAŃSK---------------------- 

 
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH  
12.00 - 01.00 
www.asp.gda.pl | WSTĘP bezpłatny 

 

Wielka Zbrojownia 

UL. Targ Węglowy 6 

 

Zbrojownia Sztuki, 12.00-01.00 

Wystawa „Super Forma” prezentowana jest w ramach Międzynarodowego Kongresu         

Stowarzyszenia Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT. Została przygotowana przez Centrum         

Rzeźby Polskiej na bazie kolekcji instytucji. Spośród blisko 2000 prac wybrano kilkadziesiąt            

rzeźb, obiektów, instalacji i film video, będących dziełem artystów różnych generacji,           

stanowiących reprezentatywny zbiór polskiej rzeźby XX wieku oraz rzeźby współczesnej. 

 

Galeria Designu 

Wystawa stała kolekcji designu ASP w Gdańsku 

 

Galeria Kultura ma Wiele Twarzy 

„Studencka grafika roku. Kraków-Gdańsk. Wystawa pokonkursowa” 
 

Wielka Aula, 
2. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. W. Fangora. 

Warsztaty sitodruku 

20.00 spektakl FAUSTYCZNI – teatr TeART, reż. maŻka Wojciechowska 

 

Mała Aula 

http://www.asp.gda.pl/


21.00, 22.00, 23.00 oprowadzanie kuratorskie po galerii z udziałem doktorantów ASP w            
Gdańsku 
 
Biblioteka 
22.30 projekt muzyczny grupy "Trzycórki", któremu towarzyszyć będzie wystawa fotografii z           

sesji zdjęciowej zespołu. Wydarzenie ma pokazać m.in. drogi artystyczne absolwentek ASP           

w Gdańsku: Magdy Hueckel (fotografie), Magdaleny Nowak (fotografie) oraz Joanny          

Borof-Skiby (Trzycórki). Trio wokalne tworzą również: Natalia Chylińska i Magdalena          

Jędrzejewska. Artystki śpiewając spotykają się duchowo z kobietami - matkami, zarówno           

swoimi, jak i z matkami w historii ludzkości. Poszukują punktu stycznego z ich własnymi              

przeżyciami i myślami. Poprzez śpiew i mentalną bliskość tworzą własną przestrzeń, którą            

chcą dzielić z innymi. 

 

Patio 
21.00 Akademicki wieczór muzyczny - koncerty 
 

MAŁA ZBROJOWNIA 
PLAC WAŁOWY 15 
11.00-18.00 
 
MARATON RZEŹBY – otwarte warsztaty twórcze: 

12.00–15.00 Rysunek i rzeźba dla dzieci 

11.00–15.00 Rzeźba dla młodzieży i dorosłych 

11.00–15.00 Rysunek dla młodzieży i dorosłych 

Zapisy: warsztatyrzezba@op.pl 

PRACOWNIA CERAMIKI 
11.00–15.00 otwarte pracownie, konsultacje dla kandydatów na studia  

15.00 Pokazowy plenerowy wypał ceramicznych prac studenckich w technice RAKU 

 
DOM ANGIELSKI 
UL. CHLEBNICKA 13/16 
10.00–22.00 Wystawa plakatów studenckich 
 

BIBLIOTEKA GDAŃSKA PAN 
UL. WAŁOWA 15 
19.00–01.00 



www.bgpan.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

„In mari vita tua - W morzu życie twoje” 

Pokaz zbiorów historycznych | Czytelnia Zbiorów Historycznych 

Mapa Islandii wydana w Antwerpii w 1612 roku oraz oryginalne stare druki z XVII-XVIII 

wieku związane z tematyką morską. 

Wystawa „Morskie Opowieści” | Sala Wystawowa | Kuratorki wystawy: Małgorzata Topolska, 

Ewa Chmielewska-Tomczak. 

Prezentacja starych druków, atlasów, rękopisów oraz książek z XIX wieku tworząca 

opowieści o: markizie Bonifacio – przybyłym drogą morską włoskim humaniście, fundatorze 

Biblioteki Rady Miasta Gdańska, ludziach morza, statkach, znakach nawigacyjnych. 

Wystawie towarzyszy bogaty zbiór marynistycznych grafik. 

20.00–21.00 | Sala Konferencyjna | Wykład „Historia latarń morskich Gdańska” | Prelegent: 

Apoloniusz Łysejko 

21.30–23.00 | Sala Konferencyjna | Koncert szant | Kamil Badzioch 

Wystawa o modzie plażowej | Parter 

Wystawa plenerowa „Varia marynistyczne w PAN Bibliotece Gdańskiej” 

 

Dodatkowe atrakcje: 

- kącik dla dzieci – robienie latarni morskich, łódeczek z papieru, wycinanie rybek 

- kącik pana Maluśkiewicza 

 

Dla wszystkich: 

- gra przestrzenna – poszukiwanie skarbu (skrzynia piratów). 

- plakat bezludnej wyspy, przy którym można zrobić sobie zdjęcie. 

- prezentacja tytułów książek, które czytelnicy zabraliby na bezludną wyspę. 

 

CENTRUM HEWELIANUM 
UL. GRADOWA 6 
19.00–01.00 

www.hewelianum.pl | WSTĘP: 1 zł, BEZPŁATNE  

 

19.00–01.00 Pokaz „Niech żyje król!” 
W setną rocznicę odzyskania niepodległości cofniemy się w czasie do Gdańska           

przedrozbiorowego. Gwarantem potęgi i bogactwa miasta była Rzeczpospolita.        

http://www.hewelianum.pl/


Gdańszczanie bronili króla Stanisława Leszczyńskiego przed obcymi wojskami i próbowali          

powstrzymać wkraczające do miasta wojska zaborcze. 

Uczestnicy posłuchają opowieści o gdańskich żołnierzach. Poznają ich umundurowanie i          

wyposażenie. Wezmą udział w musztrze. Zobaczą, jak funkcjonował szpital polowy,          

asystując przy operacji. Poznają życie kaprów i dawną kuchnię wojskową. 

Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk z udziałem ponad 20 odtwórców.  

20.00–00.00 Pokaz „Spotkanie z planetami” 
Jeżeli pogoda pozwoli, przyjrzymy się przez teleskop największej planecie Układu          

Słonecznego – Jowiszowi. Spróbujemy odszukać także Wenus. Obserwacje planujemy         

rozpocząć o 21.30. Niezależnie od pogody, poszerzymy wiedzę o kosmosie podczas           

pokazów w namiocie sferycznym o godz. 20, 21, 22, 23 (obowiązują bezpłatne wejściówki             

do odebrania na miejscu). LICZBA UCZESTNIKÓW NA POKAZIE MAX 40 OS. 

19.30–23.00 Zwiedzanie „Laboratorium nocą” 
„Galeria Ruchu” jest nowoczesną pracownią naukowo-dydaktyczną w historycznym wnętrzu         

z około 30 stanowiskami interaktywnymi prezentującymi zjawisko ruchu w różnych jego           

postaciach i formach. Na co dzień nie jest udostępniana zwiedzającym. Rozpoczęcie           

zwiedzania co pół godziny od 19.30 do 23.00 (obowiązują bezpłatne wejściówki do            

odebrania na miejscu). ZWIEDZANIE W GRUPACH MAX 15 OSOBOWYCH. 

19.00–01.00 Wystawy stałe: „Dookoła Świata”, „Łamigłówka” „Wehikuł czasu –         
Zabawy z historią” i „Z energią!”, bilet w cenie 1 zł 

Wystawy „Wehikuł czasu – Człowiek i pocisk” oraz „Hewelianum bez barier” –            

zwiedzanie bezpłatne 

 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 
UL. JASKÓŁCZA 1, DOLNE MIASTO 
18.00–01.00 

www.laznia.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

12.00–00.00 Wystawa „Opatrzenie” Dominika Lejmana. 

„Opatrzenie” to pierwsza przeglądowa wystawa Dominika Lejmana w Gdańsku, 

prezentująca w ujęciu problemowym ważniejsze prace artysty z ostatniej dekady, takie jak:. 

„YoLoVi”, „Basic Training”, „Płot” – projekt na Biennale w Wenecji 2017, oraz specjalnie 

przygotowany na wystawę fresk wideo „Równia pochyła”. 

18.00–19.00 Oprowadzenie dla dzieci po wystawie Dominika Lejmana “Opatrzenie” 

prowadzenie: Mikołaj Robert Jurkowski; uczestnicy: 6–∞ 

http://www.laznia.pl/


19.00–00.00 Projekcja „Katedra 60s” Dominika Lejmana, fasada budynku CSW ŁAŹNIA 

wideofresk „Katedra 60s” jest efektem akcji, do której artysta zaprosił 32 skoczków 

spadochronowych. Podczas wolnego spadania z wysokości 600 metrów, z prędkością 200 

km/h, odwzorowali oni w powietrzu obraz sklepienia krzyżowego katedry w Durham, który 

podczas Nocy Muzeów zobaczymy na fasadzie CSW ŁAŹNIA. 

19.00–00.00 Urodzinowa strefa relaksu w przyłaźniowym ogródku, napitki i zakąski Red 

Light Pub  

19.00–20.00 Koncert Olbrzym i Kurdupel w ramach Miasta na Żywo, przyłaźniowy 
ogródek 
Koncert Olbrzyma i Kurdupla to muzyczna improwizacja łącząca w sobie spektakl dźwięku i             

obrazu. Artyści występują w białych kombinezonach, na których wyświetlane są projekcje. 

20.00–21.00 Autorskie oprowadzenie po wystawie przez Dominika Lejmana 
21.00–22.30 Projekcja filmu „Manifesto” (2015) reż. Julian Rosefeldt, przyłaźniowy         
ogródek.  
Nagrodzona Oscarem Cate Blanchett („Carol”, „Blue Jasmine”) wciela się w 13 różnych            

postaci - od wokalistki punkowego zespołu, przez gospodynię domową, wdowę, robotnicę,           

naukowca, aż po bezdomnego mężczyznę, aby zderzyć najbardziej radykalne idee XX           

wieku z otaczającą nas rzeczywistością. 

 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 2 
UL. STRAJKU DOKERÓW 5, NOWY PORT 
12.00–00.00 

www.laznia.pl | WSTĘP: bezpłatny 

 

12.00–00.00 Wystawa Katarzyny Józefowicz „między słowami” 
Głównym motywem wystawy będzie przypadek, gra słowem, przelotna myśl pojawiająca się           

w umyśle gdzieś pomiędzy linijkami tekstu. Katarzyna Józefowicz sama o sobie mówi, iż jest              

niewolnikiem budowania. Stwierdzenie to nie dziwi, gdy bliżej przyjrzymy się jej pracom. Z             

niewielkich, pociętych fragmentów gazet, papieru, powstają złożone, wieloelementowe        

konstrukcje, rozedrgane struktury wchodzące w interakcje z otaczającą przestrzenią. 

19.00–22.00 Sito, Druk! warsztaty sitodruku 
Uczestnicy: otwarte warsztaty dla każdego; W trakcie warsztatów zaprzyjaźnimy się z           

farbami i własnoręcznie wydrukujemy pamiątkowy wzór na torbach, inspirowany twórczością          

Katarzyny Józefowicz. Prowadzenie: Justyna Radziej 

19.30–22.30 KINOPASJA 

http://www.laznia.pl/


Uczestnicy: 40 osób (osoby dorosłe) 

Cykl KinoPasja jest serią projekcji filmowych połączonych z dyskusją prowadzoną przez           

najlepszych trójmiejskich filmoznawców. 

 

Zapraszamy na film ,,Wieża. Jasny dzień” (reż. Jagoda Szelc), który na Festiwalu Polskich             

Filmów Fabularnych w Gdyni (2017) nagrodzono za najlepszy scenariusz oraz najlepszy           

debiut reżyserski. Wprowadzenie do filmu oraz dyskusję po projekcji poprowadzi prof. UG, dr             

hab. Krzysztof Kornacki. 

 

 

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI 
PLAC SOLIDARNOŚCI 1 
19.00–00.00 

www.ecs.gda.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY, 1 zł 

 

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA 
Wspomnienie o Stoczni Gdańskiej, której już nie ma, przy muzyce na żywo i niespodzianki              

na wystawie stałej, gdzie opowiadamy o polskiej drodze do wolności – to główni bohaterowie              

Nocy Muzeów 2018 w ECS. 

STOCZNIA MOVIE 3 | audytorium, parter, wstęp bezpłatny, 20.30 i 21.30 
Zaprezentujemy filmowe impresje powstałe dzięki unikatowym materiałom pochodzącym z         

lat 50., 60. i 70. XX wieku, z zakładowego archiwum Stoczni Gdańskiej, zarówno             

czarno-białe, jak i zachwycające oszczędnym, wysmakowanym kolorem. O oprawę         

muzyczną zadbają jazzujący taperzy – Irek Wojtczak, gdański saksofonista, improwizator,          

kompozytor i aranżer wraz z zespołem. 

WYSTAWA STAŁA | 1 i 2 piętro, wstęp: 1 zł, kasa czynna do 23.30 
Nasza wystawa stała opowiada o losach polskiej drogi do wolności i zmianach, jakie zaszły              

pod wpływem Solidarności w całym bloku państw Europy Środkowej i Wschodniej. Na tę noc              

przygotowaliśmy kilka specjalnych niespodzianek. 

19.15, 20.15, 21.15 GALERIA JEDNEGO OBIEKTU | hol główny, wstęp bezpłatny,           
komentarz kuratorski 
Zaprezentujemy żakiet w groszki Aliny Pienkowskiej, działaczki opozycji antykomunistycznej,         

jednej z niewielu kobiet biorących udział w strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej,               

sygnatariuszki Porozumienia Gdańskiego. 

19.00–22.00 KINO NA ŻYCZENIE | mediateka, 1 piętro, wstęp bezpłatny 

http://www.ecs.gda.pl/


W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecie praw wyborczych kobiet            

w Polsce goście z menu wybiorą film, który chcą obejrzeć, a my go pokażemy. 

19.00–22.00 CHILLOUT Z PAZUREM | biblioteka, 1 piętro, wstęp bezpłatny 
Zapraszamy na relaks przy muzyce z płyt winylowych. 

19.00–23.00 FOTOBUDKA | ogród zimowy, parter, wstęp bezpłatny 
Przebieranki z czasów PRL dla dużych i małych. 

19.00–21.00 PLANSZOGRANIE | ogród zimowy, parter 
Gry planszowe dla singli, rodzin i przyjaciół. 

19.00–22.00 KSIĄŻKI SPOD LADY | ogród zimowy, parter 
Lektura na wakacje, prezent dla taty i cioci, pomoc naukowa dla syna… Wszystkie tytuły za               

złotówkę (tylko gotówka!). 

 

 

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 
www.ggm.gda.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 1 
UL. PIWNA 27/29 
 

19.00–00.00 Wystawa „Został tylko kac, który nie chce sczeznąć” 
Kuratorzy: Gabriela Warzycka-Tutak, Piotr Policht 

Uczestnicy: 7–∞ 

Wystawa, której tytuł został zaczerpnięty z Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego jest           

propozycją spojrzenia na nasze lokalne poletko z perspektywy relacji globalna Północ –            

globalne Południe. Trójka artystów pochodzących z zupełnie innych estetycznych bajek –           

Witek Orski, Martyna Kielesińska i Bartek Buczek – stworzyła wspólną przestrzeń, oddającą            

w pigułce krajobraz współczesnej Polski, w której trwa postpeerelowski kac, a transformacja            

po ćwierćwieczu odbija się czkawką. 

 

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 2 
UL. POWROŹNICZA 13/15 
 

19.00–00.00 Wystawa „Badania terenowe” 
Kuratorka: Patrycja Ryłko 
Uczestnicy: 7–∞ 

http://www.ggm.gda.pl/


Krzysztof Garbaczewski jest wielokrotnie nagradzanym polskim reżyserem teatralnym oraz         

scenografem młodego pokolenia. Tworzy interdyscyplinarne spektakle, teatralne instalacje        

łączące performance, sztuki wizualne i muzykę. Synkretyczna stylistyka oraz stosowanie w           

przedstawieniach projekcji wideo mają inny cel - opisanie współczesnych świadomości i           

wrażliwości kształtowanych przez kino, telewizję i Internet 

 

19.00–22.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci „Światłem i cieniem” 

Uczestnicy: 7-11 (młodszych zapraszamy z opiekunami) 

Inspirując się scenograficzną twórczością Krzysztofa Garbaczewskiego stworzymy własny teatr cieni.          

Podczas warsztatów wspólnie zrobimy własne dekoracje, rekwizyty i lalki. Co godzinę           

będziemy otwierać nowy spektakl. Można dołączyć w dowolnym momencie! 

 

GDAŃSKA GALERIA GüNTERA GRASSA 

UL. SZEROKA 37 
19.00–00.00 Wystawa „Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne” 
Kuratorki: Jadwiga Sawicka, Marta Wróblewska 

Uczestnicy: 7–∞ 

Wystawa gromadzi prace, których motywem przewodnim jest stawianie oporu lub wyrażenie           

protestu. Interesują nas rozmaite strategie artystyczne używane w celu ukazania braku           

zgody, próby znalezienia własnego języka do osobistego wyrażania sprzeciwu lub          

wykorzystanie swoich umiejętności, żeby wspomóc sprawy, które uważamy za słuszne. Tytuł           

wystawy, zaczerpnięty z powieści Blaszany bębenek Güntera Grassa, jest zapowiedzią          

ogólnej idei, wypływającej z tego dzieła literackiego, a przyświecającej wystawie. 

 

19.00–23.00 Nie oceniaj książki po okładce! Żywa Biblioteka 
Uczestnicy: 7–∞ 

Przyjdź do Żywej Biblioteki, poznaj i porozmawiaj z Żywymi Książkami. Są nimi osoby             

należące do grup dyskryminowanych i postrzeganych stereotypowo. Tego dnia otwierają się           

dla Was i podczas szczerej rozmowy opowiedzą o swoim życiu i odpowiedzą na nurtujące              

Was pytania. Do rozmowy będzie można zaprosić między innymi: Muzułmankę, Imigranta,           

Żyda, Feministkę, Geja, Osobę transpłciową, Trzeźwiejącego Alkoholika i innych. Do Żywej           

Biblioteki może przyjść każdy, kto chce poznać drugiego człowieka, dowiedzieć się więcej o             

jego sytuacji, poglądach, życiu. Jest to także przestrzeń do weryfikacji własnych           

stereotypów. Nie ma tutaj tematów tabu, listy przygotowanych pytań, publiczności ani           

moderatorów. 



 

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI 
UL. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 1 
 

teatrszekspirowski.pl  

20:00 – 23:30 
wstęp 1 zł (Wstęp od 11 lat. Młodzież do lat 16 pod opieką os. dorosłej) 
 
 
SZEKSPIR - 7 GRZECHÓW: GNIEW 
Noc Muzeów w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim będzie grzechu warta! 
 
Rozpocznie się tam bowiem niezwykle ciekawy cykl inscenizowanych spacerów teatralnych, dzięki 
którym zgłębicie dzieła Williama Szekspira przez pryzmat... 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH. Na 
pierwszy piekielny ogień idzie GNIEW. Spodziewajcie się najgorszego! 
Podczas nietypowego spaceru, w tę szczególną noc przewodnicy poprowadzą Was nie tylko po 
niesamowitych wnętrzach teatru, ale przede wszystkim po dziełach jego patrona – Williama 
Szekspira. GNIEW przedstawiony zostanie w trzech odsłonach - zgodne z obrazowaniem u Szekspira 
oraz ikonografią epoki - Gniew jednostki, Gniew tłumu i Gniew władzy. Opowieściom przewodników 
będą towarzyszyły akcje z udziałem aktorów, zaskakujące rekwizyty, projekcje filmów oraz wiele 
niespodzianek. 
Jedną z nich będzie premiera jedynego znanego obecnie oryginału literackiego rękopisu Williama 
Szekspira, którego fragmenty zostaną zaprezentowane w pierwszym polskim tłumaczeniu autorstwa 
Jerzego Limona. Rękopis pochodzi z jedynego zachowanego scenariusza *The Book of Sir Thomas 
More* (*Księga Sir Tomasza Morusa*) - sztuki opowiadającej o życiu Sir Thomasa More'a, prawnika 
Tudorów i polityków, który został skazany na śmierć za odmowę uznania Henryka VIII za Najwyższą 
Głowę Kościoła w Anglii. 
Pomysłodawcą cyklu jest profesor Jerzy Limon, Dyrektor GTS, wybitny szekspirolog i anglista, który 
osobiście poprowadzi część inscenizowanych spacerów. 
 
czas trwania spaceru: ok. 1 h, Liczba miejsc w grupie jest ograniczona 
Grupy prowadzone przez Dyrektora GTS ruszają o każdej pełnej godzinie: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. 
Spacery z przewodnikami GTS będą ruszały co ok pół godziny od 20:30. 
 

 

 

INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI. FUNDACJA NAJJAŚNIEJSZYCH SŁOŃC 
UL. KOMANDORSKA 26, Gdańsk Osowa 
19.00–22.00 

www.instituteofcyberneticsart.wordpress.com | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

19.00–22.00 Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej pt: MIARY_U_WAGI – na         
tropach cybernetycznego podmiotu. 
Uczestnicy: Roman Bromboszcz i grupa Perfokarta, Marcin Dymiter, Elvin Flamingo, 

http://teatrszekspirowski.pl/
http://www.instituteofcyberneticsart.wordpress.com/


Isabell Florovska, Paulina Grosz, Katarzyna Józefowicz, Mikołaj Jurkowski, Kifer Kowalczyk,           

Anna Kwiatkowska, Kamil Kusy, Honorata Martin, Jacek Niegoda, Mateusz Pęk, Magdalena           

Pela, Marek Rogulski, Arkadiusz Sylwestrowicz, Maria Szachnowska, Marta Szymielewicz,         

Julia Tymańska, Jan Walter,  Jakub Wasilewski, Dorota Walentynowicz . 

19.30–20.00 Koncert performatywny: Jowan Czerkas i Marek Rogulski. 

20.00–21.00 Koncert współczesnej muzyki improwizowanej: Tomasz Gadecki, Michał Gos,         

Krzysztof Stachura + Czerkas & Rogulus. 

Uczestnicy: 7 -.. 

kurator: Marek Rogulski, TNS 

koordynacja: Dorota Grubba Thiede. 

Instytut Cybernetyki Sztuki działa w budynkach po dawnym urzędzie Miar i Wag w Gdańsku              

Osowie. Tytuł wystawy odnosi się do historii miejsca oraz funkcji jaką budynki pełniły w              

przeszłości. Historia tego miejsca prowadzi nas zatem od funkcji związanych z pracą,            

poprzez techniczny aspekt urzędu Miar i Wag, aż po funkcje artystyczne. Fakt ten jest              

punktem wyjścia dla refleksji filozoficznej i artystycznej oraz do aktualnej problematyki           

związanej z programowaniem celów i funkcji instytucji sztuki. „Miary i Wagi” ewoluują zatem             

w „Miary Uwagi”. Sytuacja taka wymaga odwołania się artystów do szerokiego wachlarza            

wiedzy oraz do zdolności osobistego doświadczenia miejsca i historii. Programowanie          

działań w placówce kultury i sztuki oznacza konieczność przyjrzenia się koncepcjom           

planowania, cybernetyki społecznej i szeregowi uwarunkowań natury technologicznej.        

Osobiste zaangażowanie uczestników wystawy w proces jej realizacji uwypukla zmysłowy          

pierwiastek aktywności ludzkiej. Energia życiowa transponowana jest poprzez świadome         

akty uwagi w wymiar obiektywnej rzeczywistości społecznej. Rolą estetyki może być           

podjęcie strategii interwencji wobec zhierarchizowanej struktury wymiany i przepływu         

kapitału społecznego i finansowego. 

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk. 

 
 
 
INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ  
 

16.00–01.00 

www.ikm.gda.pl | WSTĘP: bezpłatny 

 

IKM w Noc Muzeów/ instalacje artystyczne na Targu Rakowym 11.  

http://www.ikm.gda.pl/


Skwer przy nowej siedzibie IKM (Skwer im. Polskich Harcerzy w Byłym Wolnym Mieście Gdańsku) - 

dojście od strony przystanków autobusowych 

16.00-01.00 

Instalacje artystyczne site-specific 

Wasserkunst Tor czyli Plastica Porta| Filip Ignatowicz 

Już tytuł pracy wskazuje, że przybierze ona formę bramy, portalu czy też łuku. Nawiązuje tym samym 

do wielu historycznych gdańskich bram, wybudowanych w prawie prostej linii od miejsca usytuowania 

instalacji. Zadaniem „Wasserkunst Tor” jest niejakie otwarcie nowej części miasta, odczarowanie 

skweru, który na co dzień pełni rolę głównie tranzytową i zaproszenie tu mieszkańców. 

Powrót ptaków| Ada Dobrzelecka 

W tym samym miejscu, na początku XIX wieku, kiedy miasto rozbudowywało się w ogromnym 

tempie, utworzono miejski zieleniec zwany Małym Błędnikiem (Kleiner Irrgarten). Powstały z 

tęsknoty za wypieraną z miasta przyrodą - łącznik świata kultury i natury.  

 

UL. DŁUGI TARG 39/40  
16.00, 18.00 Spacer Gdańskie Miniatury "Tajemnice gdańskich uliczek. Wśród 

zawodowców – Główne Miasto" – edycja specjalna dla rodzin i grup nieformalnych. Zbiórka 

ul. Długi Targ 39/40; Informacje: miniatury@ikm.gda.pl. 

 

20.00, 22.00 Spacer szlakami kobiet po Starym i Głównym Mieście w ramach projektu 

Metropolitanka. Trasa: Działaczki Wolnego Miasta. Zbiórka ul. Długi Targ 39/40; 

 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
DOM PRZYRODNIKÓW, UL. MARIACKA 25/26 
19.00–01.00 

www.archeologia.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

SPOTKANIE Z AFRYKĄ 

19.00–01.00 Zwiedzanie wystawy czasowej „Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich          
sztuka”, która w niezwykły sposób przybliża tradycję, wiedzę i rytuały tego afrykańskiego            

ludu. Uczestnicy: 7–∞ 

20.00–00.00 W rytmie Afryki. Występy grupy bębniarskiej „Cocodjembe” (godz. 20.00,          

22.00) połączone z warsztatami nauki gry na bębnach afrykańskich. Uczestnicy: 7–∞ 

19.00– 01.00 Moje drugie wcielenie. Warsztaty tworzenia autorskich masek inspirowanych          

afrykańskimi wzorami. Uczestnicy: 7–∞ 

http://www.archeologia.pl/


19.00–01.00 Ekotorby – afrykański dizajn. Warsztaty wykonywania odbitek na ekotorbach,          

które można będzie zabrać na pamiątkę. Uczestnicy: 7–∞ 

19.00– 01.00 INKALA henna tatoo. Dla chętnych afrykańskie tatuaże wykonywane henną. 

Uczestnicy: 7–∞ 

19.00–01.00 Posmakuj Afryki – restauracja MALIKA. Kulinarna podróż do krajów          

Maghrebu połączona z degustację. Uczestnicy: 7–∞ 

19.00–01.00 Gra muzealna – sekrety muzealnych skarbów. Zdobądź dyplom młodego          

odkrywcy rozwiązując zagadki na wystawie. Uczestnicy: 7–∞ 

19.00–01.00 Nocna panorama Gdańska z wieży widokowej Domu Przyrodników 
 

PIWNICA ROMAŃSKA, PLAC DOMINIKAŃSKI 1 
19.00–01.00 

www.archeologia.pl | WSTĘP: 1 zł 
 

Odwiedzający obejrzą film przedstawiający historię Kępy Dominikańskiej w Gdańsku oraz          

towarzyszącą wystawę. Następnie w grupach (dziesięcioosobowych) zwiedzą podziemia        
pod Placem Dominikańskim, gdzie prezentowane są relikty pierwszego klasztoru         
Dominikanów. Kolejnym punktem wędrówki po zabytkach Kępy Dominikańskiej będzie         

poziom -1 Hali Targowej, gdzie udostępnione zostaną relikty I kościoła p.w. św. Mikołaja             

wraz z towarzyszącą wystawą. 

 
 
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 
PL. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO 1 
19.00–01.00 

www.muzeum1939.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

19.00–01.00 Swobodne zwiedzanie wystawy głównej poświęconej różnym aspektom II         
wojny światowej. Uczestnicy: 12–∞ 

19.00–01.00 Swobodne zwiedzanie wystawy dla dzieci „Podróż w czasie historia          
pewnej rodziny (1939-1945). Uczestnicy: 0–∞ 

W rekonstrukcji klasy z 2. połowy lat 30. XX wieku oraz trzech salonów warszawskiego              

mieszkania z 1939, 1943 oraz 1945 roku zwiedzający mogą wszystkiego dotykać i poznać,             

czym była wojna na przykładzie polskiej rodziny i jej żydowskich sąsiadów. 

19.00–24.00 Zwiedzanie wybranych miejsc na co dzień dostępnych tylko dla          
pracowników działu technicznego. Uczestnicy: 12–∞ 

http://www.archeologia.pl/
http://www.muzeum1939.pl/


19.00–24.00 Gra (na wystawie stałej) zatytułowana „Polskie Drogi”. Uczestnicy: 12–∞ 

Uczestnicy gry jako żołnierze Września 1939 roku, w zależności od dokonanych wyborów w 

określonych sytuacjach, będą mogli poznać różnorodność losów polskich żołnierzy w czasie 

II wojny światowej. 

19.00–21.00 Oglądanie samochodu Dogde z okresu II wojny światowej, w barwach II 
Korpusu, wystawionego przed budynkiem Muzeum, oraz możliwość ubrania 
elementów umundurowania żołnierza II Korpusu. 
 
MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939 r.  
(oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) 

WESTERPLATTE, ul. Majora H. Sucharskiego 70 
19.00–01.00 

www.muzeum1939.pl/westerplatte  | WSTĘP: bezpłatny 

 
19.00–24.00 Warsztaty „szkolenie z zakresu obsługi działoczynu” 

Uczestnicy: Dla dzieci przewidziano atrakcje w postaci szkolenia z zakresu obsługi stuletniej            

armaty polowej wz. 26 oraz armaty przeciwpancernej Bofors wz. 36 wyprodukowanej w            

1939 r., dokładnie takich jakie były wykorzystywane podczas obrony Westerplatte. Każdy kto            

pomyślnie ukończy zadania związane z działoczynami otrzyma pamiątkowy dyplom Muzeum          

Westerplatte i Wojny 1939. 
 

MUZEUM GDAŃSKA 
19.00–01.00 (ostatnie wejścia 00.30) 

www.muzeumgdansk.pl | WSTĘP: 1 ZŁ 

 

Miasto z gruzów. 

Relacje świadków, unikatowe fotografie, narracja przewodników, a przede wszystkim         

architektura oddziałów Muzeum Gdańska stworzy opowieść o dziele podniesienia naszego          

miasta z ruin. Opowieść o pracy architektów, budowniczych, konserwatorów i muzealników,           

która cały czas trwa. 

 

MUZEUM BURSZTYNU 
Ul. TARG WĘGLOWY 26 
Projekt Miasto z gruzów. Zwiedzanie w turach. 

 

http://www.muzeum1939.pl/westerplatte
http://www.mhmg.gda.pl/


RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA 
Ul. DŁUGA 46/47 
Projekt Miasto z gruzów. Zwiedzanie w turach. 

 

DWÓR ARTUSA 
Wejście od strony ul. Chlebnickiej. 
Projekt Miasto z gruzów. Zwiedzanie w turach. 

 

DOM UPHAGENA 
Ul. DŁUGA 12 
Projekt Miasto z gruzów. Zwiedzanie w turach. 

 

MUZEUM NAUKI GDAŃSKIEJ 
Ul. WIELKIE MŁYNY 1 
Projekt Miasto z gruzów. Zwiedzanie w turach. 

 

MUZEUM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU 
Pl. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ 1/2 
Zwiedzanie w turach. Prezentacja planów budowy nowej wystawy stałej. 

 

WARTOWNIA NR 1 NA WESTERPLATTE 
Ul. MJRA H. SUCHARSKIEGO 1 
Zwiedzanie oraz prezentacje przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem "Fort". 

 
TWIERDZA WISŁOUJŚCIE 
Ul. STARA TWIERDZA 1 
Pokazy w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznych i zwiedzanie pod znakiem powieści 

związanych z Twierdzą. 

 

KUŹNIA WODNA 
Ul. BYTOWSKA 1 

Pokazy kucia wykonane przez członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Kowali. 

 

 

 



MUZEUM NARODOWE 
www.mng.gda.pl | WSTĘP 1 ZŁ 

 

ODDZIAŁ SZTUKI NOWOCZESNEJ PAŁAC OPATÓW 
UL. CYSTERSÓW 18 
Uwaga! Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) nie bierze udziału W Nocy Muzeów 2018. Z              
powodu remontu jest zamknięty do 3 czerwca 2018. 
 
 

ODDZIAŁ ETNOGRAFII SPICHLERZ OPACKI 
UL. CYSTERSÓW 19 
 
Parter 
19.00–23.00 Gra detektywistyczna Etnomisja. 

19.05–20.00 O japońskich inspiracjach w dziełach sztuki Oddziału Sztuki Nowoczesnej 

MNG. 

20.15–20.45 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej. 

19.00–22.00 Happening z polaroidem. 

19.00–23.00 Stoisko ze sprzedażą potraw japońskich. 

19.00–23.00 Stoisko ze sprzedażą japońskiej herbaty. 

18.00–01.00 Galeria Jednego Obiektu prezentuje: egipski etno - stożek funeralny z VII w. 

p.n.e., 

I piętro 
18.00–19.00 Prelekcja archeologa dr Grzegorza Firsta - o stożkach funeralnych, zwyczajach 

pogrzebowych starożytnych Egipcjan i tajemnicach hieroglifów. 

19.00–20.00 Koncert z wizualizacją Sny Panny z Wanny / Folk Botaniczny. Projekt Olgi 

Hanowskiej. 

20.05–20.50 Warsztaty etno botaniczne. 

21.00–22.00 Koncert: trio jazzowe „Karma Trio”. 

22.20–01.00 Pokaz filmu dokumentalnego. Jiro śni o sushi i prezentacja przygotowywania 

sushi. 

19.00–01.00 Nocna wyprzedaż książek. 

II piętro 
19.00–21.00 Warsztaty tworzenia latawców japońskich Koinobori. 

19.00–21.00 1000 żurawi origami na szczęście! Warsztaty wykonywania origami i ich 

prezentacja w Galerii na Wolnym Powietrzu w Parku Oliwskim (19.15-19.45). 

http://www.mng.gda.pl/


21.15–21.45 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Lalki Japońskie: mity, obyczaje, 

legendy”. 

 

 
ODDZIAŁ ZIELONA BRAMA 

UL. DŁUGI TARG 24 

19.00–01.00 Wystawa Beata Ewa Białecka. “Ave Kobieta”. 

20.00–23.30 Spotkanie z Beatą Ewą Białecka, która będzie opowiadać o swoim malarstwie i 
odpowiadać na Państwa pytania. 

19.00–01.00 Wystawa “Portret w Gdańsku w XVI i XVII wieku”. 

19.00–01.00 Pokaz “Muzeum Utracone”. 

19.00–01.00 Nocna wyprzedaż książek. 

 

GDAŃSKA GALERIA FOTOGRAFII 
UL. DŁUGI TARG 24 
 
19.00–01.00 Wystawa “W drodze do cudu gospodarczego – Norymberga na fotografiach z            

lat 1945-1960”.  

19.00–01.00 Nocna wyprzedaż książek. 
 

 

ODDZIAŁ SZTUKI DAWNEJ 
UL. TORUŃSKA 1 
 
19.30, 20.30 Specjalny pokaz naczyń cynowych. Jak będzie wyglądała nowa Stała Galeria            

Cyny w Oddziale Sztuki Dawnej. 

19.00–01.00 Muzeum wczoraj, dziś i jutro: pokaz archiwalnych zdjęć Muzeum, prezentacja           

Skarbczyka i Wielkiego Refektarza. 

19.00–24.00 Tajniki pracy muzealnika: pokaz rycin Rembrandta, możliwość zajrzenia do          

pracowni digitalizacyjnej. 

21.30, 22.30 Spotkanie z konserwatorem zabytków. 

19.00, 20.00 Zostań konserwatorem! 

21,00, 22.00 Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. 



19.00–01.00 Wszyscy jesteśmy “Marysiami”: pokaz filmu “Poszukiwany, poszukiwana”, gra         

fabularna inspirowana filmem. 

19.00–01.00 Pokaz sukni ślubnej Heleny Lenckiej (z 1910 r.). 

19.00–01.00 Muzealne selfie: Najstarsze selfie w Gdańsku, Skrzynia Życzeń 

19.00–01.00 Nocna wyprzedaż książek 

 

NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY 
www.nck.org.pl | WSTĘP bezpłatny 

 

RATUSZ STAROMIEJSKI 
UL. KORZENNA 33/35 
19.00–23.00 

 

„RATUSZ KOBIET” 

Motywem przewodnim Nocy Muzeów w Nadbałtyckim Centrum Kultury będą przedstawienia          

kobiet w dziełach sztuki zdobiących Ratusz Staromiejski oraz kobiety związane z tym            

miejscem. 

19.00–22.00 (co godzinę) oprowadzanie po Ratuszu, ze szczególnym uwzględnieniem         

postaci kobiecych z dzieł sztuki obecnych w Ratuszu i historii kobiet związanych z tym              

miejscem. Czas trwania 30 minut. 

19.30–21.30 (co godzinę) Pokazy i nauka tańców historycznych, prowadzone przez artystów           

ze szkoły baletowej w Gdańsku (Sala Mieszczańska). Czas trwania 30 minut.  

19.45–21.45 (co godzinę) „Gabinet memów” - warsztat tworzenia memów inspirowanych          

wizerunkami kobiet z dzieł sztuki obecnych w Ratuszu (Gabinet Burmistrza). Czas trwania            

20 minut. Limit osób: 15, zapisy przed warsztatami. 

21.00–23.00 Warsztaty tworzenia biżuterii siateczkowej: bransoletek i naszyjników.        

Prowadzenie: Małgorzata Bączkowska. Dla młodzieży i dorosłych. Limit osób: 25, zapisy           

przed warsztatem. 

19.00–23.00 Wystawa „Pomorzanki. Lato, jesień, zima, wiosna” Małgorzaty Limon,         

przedstawiająca malarskie portrety kobiet, które zafascynowały artystkę (galeria). 

19.00–20.30 „Pory roku – pejzaż wewnętrzny”, prowadzenie: Małgorzata Limon (galeria).          

Limit 20 osób. Zapisy przed warsztatem. Warsztaty dla dzieci. 

 

CENTRUM ŚW. JANA W GDAŃSKU 
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 50 

http://www.nck.org.pl/


19.00–23:00 

 

Wystawa prac multimedialnych, powstałych w ramach projektu „Shared History – Splecione           

losy”: Agnieszka Wołodźko: „Czekając na Paolo Dall'Oglio”, Ibrahim Mouhanna (Syria):          

„UnderWeAre”. 

Prace poruszają temat integracji i solidarności, ukazując Gdańsk jako miasto otwarte.           

Wystawa ma być refleksją nad miastem i jego architekturą oraz wpływem pojedynczych            

losów na tkankę miasta i w konsekwencji pamięć zbiorową jego mieszkańców. 

 

 

NARODOWE MUZEUM MORSKIE 
19.00–01.00 
www.nmm.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

OŚRODEK KULTURY MORSKIEJ 
UL. TOKARSKA 21/25 
 
Wystawa interaktywna „Ludzie-statki-porty”. Samodzielne zwiedzanie w grupach 40        

osobowych co 30 minut. 

Zapraszamy do świetnej zabawy na stanowiskach interaktywnych! Nasi goście będą mogli           

posterować statkami pływającymi w basenie, zobaczyć dno morskie z perspektywy          

batyskafu, uratować rozbitka, czy wejść na pokład drewnianego żaglowca. 

Istnieje możliwość wcześniejszego zakupu biletów w kasie OKM od 15 maja 2018 r. 

 

Wystawa „Łodzie ludów świata” Samodzielne zwiedzanie w nastrojowym wnętrzu pełnym          

starych łodzi, przy dźwiękach egzotycznej muzyki. Chętnych zapraszamy na grę muzealną z            

nagrodami! 

 

Sala edukacyjna na I piętrze – prezentacja planowanych wydarzeń, związanych z setną            

rocznicą odzyskania niepodległości. 

Warsztaty plastyczne dla dzieci (I piętro) - zajęcia plastyczne, podczas których dzieci            

wspólnie stworzą kolorowy świat morskich głębin, statków i łodzi. 

 

Hall główny – śpiewający i grający harcerze umilą czas oczekiwania na wejście na wystawy. 

 

http://www.nmm.pl/


UWAGA: Możliwa przedsprzedaż biletów w kasie OKM od 15 maja 2018 r. na wystawę              

interaktywną tydzień przed Nocą Muzeów 
 

ŻURAW 
UL. SZEROKA 67/68 
 

Trzy barwne postaci z dawnego Gdańska – Jagna-handlarka, żona rzemieślnika oraz           

służąca Marcjanka – opowiedzą o ciekawostkach z życia w XVII-wiecznym portowym           

mieście. 

 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 
19.00–1.00 

www.pg.edu.pl WSTĘP: bezpłatny 

 

Gmach Główny 
hol przed Biblioteką (parter): 

19.00–1.00 Wystawa oraz warsztaty rysunku Odkryj przestrzeń,   

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Prelekcja prof. Jakuba Szczepańskiego oraz mgr            

Agnieszki Szuty z Wydziału Architektury, którzy przybliżą zwiedzającym historię powstania          

najstarszej na Pomorzu uczelni oraz opowiedzą o walorach architektonicznych obiektów.          

Zaraz po prelekcji zapraszamy na wspólne z przewodnikami odkrywanie architektonicznych          

detali Fasady Północnej Gmachu Głównego oraz liczników gazowych;  

20.30, 21.30 Atrakcja wieczoru: koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.         

Dyrygent: dr hab. Mariusz Mróz.  

 

Dziedziniec Fahrenheita, 19.00–1.00: 
Historyczny gabinet profesora Politechniki Gdańskiej; 

Wystawa “Odkryte na nowo – starodruki Politechniki Gdańskiej w zasobach Pomorskiej           

Biblioteki Cyfrowej”;  

Prezentacja multimedialna “Z historii Politechniki Gdańskiej”. 

 

Dziedziniec Heweliusza: 

http://www.pg.edu.pl/


19.00–01.00 Wystawa zabytkowego sprzętu i aparatów fizycznych z przedwojennego         

wyposażenia uczelni, pokazy doświadczeń fizycznych w wykonaniu studentów z koła          

naukowego, prezentacja wahadła Foucaulta.  

20.00 Wykład pt. Historia fizyki, dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń. 

21.30 Wykład pt. Piękno a fizyka, dr inż. Leszek Wicikowski.  

Maksymalna liczba uczestników podczas wykładów: 60. 

 
Biblioteka PG – strefa relaksu, 19.00–1.00: 
książki (bookcrossing), gry planszowe, konkurs dla dzieci „Detektyw Ułamek na tropie           

zaginionej książki”, biblioteczny questing dla młodych czytelników. 

Maksymalna liczba uczestników: 30 

 

Audytorium Chemiczne na Wydziale Chemicznym w budynku Chemii A  

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Pokazy chemiczne, a bezpośrednio po pokazach            

zwiedzanie Wydziału Chemicznego z przewodnikiem – dr. hab. inż. Wojciechem 

Chrzanowskim 

Audytorium E-1 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki  

19.00–1.00 Wystawa zabytkowych urządzeń miernictwa elektrycznego, prezentacja       

multimedialna Z historii PG.   

Laboratorium Maszynowe na Wydziale Mechanicznym 
19.00–1.00: Światło i dźwięk w hali maszyn; Wystawa zabytków techniki; Atrakcje dla dzieci: 

kącik z Wilkiem i zającem, wyświetlanym z projektora 8 mm, baloniki z helem.  

19:30, 21:30, 23:30, sala LM 10 Prelekcja Politechnika a gdańskie dziedzictwo rewolucji           

przemysłowej (60 min) dr. inż. Michała Klugmanna z Wydziału Mechanicznego 

Maksymalna liczba uczestników: 60. 

 

Zapraszamy do punktu informacyjnego przy wejściu na kampus od strony ul. Gabriela            

Narutowicza, tuż przy bramie głównej. Tutaj będzie można odebrać plany kampusu z            

zaznaczonymi atrakcjami i podstawowymi wiadomościami na ich temat oraz zasięgnąć          

informacji o szczegółach programu. 

 

 

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU 
UL. OŁOWIANKA 1  
21.30-00.00 



www.filharmonia.gda.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

21.30-24.00 (co 30 minut) Muzyczna Wycieczka 
Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać mini-recitali w nieoczywistych przestrzeniach         

Filharmonii, takich jak Sala nad Motławą lub przestrzeń foyer. Towarzyszyć im będzie            

przewodnik, opowiadający o historii miejsca, w którym się znajdują. Czas trwania 30 minut             

Uczestnicy: 14-∞ 

 

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH 
UL. BRZEGI 55 
19.00–01.00 

www.gdansk.pjwstk.edu.pl | WSTĘP: bezpłatny 

 

Escape PJATK 
Uwaga! Gdy przekroczysz próg tego budynku, możesz już nigdy go nie opuścić. 

Wydarzenie dla dużych i małych fanów zagadek, labiryntów, pokojów strachów i ucieczek. 

Tej nocy weźmiesz udział w grach typu escape room, pokojach strachów oraz warsztatach 

tematycznych związanych z realizowanymi u nas kierunkami studiów w oparciu o temat 

przewodni wieczoru. 

Przewidziane będą również atrakcje dla dzieci oraz tradycyjnie będzie możliwość zakupu 

sushi. 

Będzie ciekawie! Będzie strasznie! 

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
UL. AUGUSTYŃSKIEGO 1 
19.00-01.00 

WSTĘP BEZPŁATNY 

 

Noc Muzeów odkryje ponad głowami publiczności fresk „Polskie Niebo”. Oryginał          

malowidła powstał w Gimnazjum Polskim w Gdańsku w 1938 roku, jednak już w pierwszych              

dniach II wojny światowej został zniszczony przez Niemców. Na szczątki malowidła           

natrafiono przypadkowo, podczas prac remontowych w auli budynku, odkupionego od          

miasta przez Urząd Marszałkowski. Zadanie odtworzenia dzieła okazało się bardzo trudne,           

ponieważ brakowało zdjęć oryginału, nie znano też oryginalnych kolorów „Polskiego Nieba”.           

http://www.filharmonia.gda.pl/
https://gdansk.pjwstk.edu.pl/


Dzisiaj możemy podziwiać obraz w pełnej krasie, namalowany z niezwykłą starannością           

przez studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pod kierownictwem profesora           

Jacka Zdybla. Malowidło przedstawia niebo nad Polską w 1937 roku, z Mater Polonia w              

centrum. Warto przypatrzeć się najmniejszemu elementowi fresku, na którym symbole mają           

swoje odniesienie w literaturze, kulturze i historii Polski. Dziełu towarzyszą malowidła           

ścienne przedstawiające 12 polskich miast. 

Opowiadać o rekonstrukcji i fresku będzie prof. Jacek Zdybel. 

 

 

 
---------------------GDYNIA----------------- 

 
 

IZBA PAMIĘCI FRANCISZKA STEFCZYKA 
UL. LEGIONÓW 126‒128 
19.00-24.00 

WSTĘP: BEZPŁATNY 

Kasa Stefczyka po raz kolejny zaprasza do swojej głównej siedziby, gdzie znajduje się Izba 

Pamięci. Izba, poświęcona historii polskiej spółdzielczości finansowej, jest miejscem, w 

którym każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Prócz możliwości poszerzenia wiedzy z 

obszarów historii i finansów, odwiedzający goście będą mieli okazję włączenia się w 

interaktywny quiz, wybić pamiątkowe monety oraz upamiętnić wizytę na zdjęciach z 

fotobudki. 

 

 
 

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 
Ul. ZAWISZY CZARNEGO 1B 
19.00-1.00 (ostatnie wejście o północy) 

WSTĘP: Na Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbrojenia Morskiego – wstęp wolny 

 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza do odwiedzenia Ekspozycji Plenerowej 

Broni i Uzbrojenia Morskiego i na ORP „Błyskawica”. 

 

19.00 Przed budynkiem muzeum dla zwiedzających zagra Orkiestra Marynarki Wojennej. 

Przez całą wyjątkową noc będzie można tam zobaczyć stanowisko Żandarmerii Wojskowej 

oraz pojazd podwodny Błotniak, a z kolei na Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia 



Morskiego czekać na Państwa będą grupy rekonstruktorów historycznych, wojskowa 

grochówka, Gdyński Szwadron Krakusów oraz wiele innych atrakcji. 

Uwaga! Dla wnikliwych i chętnych przygotowaliśmy zabawę w postaci Wielkiej Nocnej Gry 

Muzealnej. Nagrody, które wylosujemy spośród poprawnych odpowiedzi, będą bardzo 

atrakcyjne – plecak wojskowy, hełm wojskowy oraz kubek metalowy w wizerunkiem ORP 

„Błyskawica”. Kupony do udziału w grze będą znajdować się w namiocie promocyjnym 

Muzeum MW na Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia. Losowanie nagród odbędzie się 

1 czerwca 2018 roku. 

UWAGA: Budynek muzeum będzie ZAMKNIĘTY. 

 

ORP BŁYSKAWICA. Oddział Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
AL. JANA PAWŁA II 
19.00-01.00 

WSTĘP 1 ZŁ 

Zwiedzanie okrętu. 

 
 
STATEK-MUZEUM „DAR POMORZA”. ODDZIAŁ NARODOWEGO MUZEUM      
MORSKIEGO W GDAŃSKU 
AL. JANA PAWŁA II 
19.00-01.00 

www.nmm.pl | WSTĘP: 1 ZŁ 

 
Samodzielne zwiedzanie. Prezentacja sprzętu nurkowego. Punkt organizacyjny Gry Miejskiej         

"Ufo w Gdyni" 

 
 
 

-------------------HEL--------------------- 
 

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU. ODDZIAŁ NARODOWEGO MUZEUM 
MORSKIEGO W GDAŃSKU  
BULWAR NADMORSKI 2, HEL 
19.00-24.00 

www.nmm.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

Zwiedzanie indywidualne. 

Wystawa stała „Dzieje rybołówstwa na wodach Zatoki Gdańskiej”. 

http://www.nmm.p/
http://www.nmm.pl/


Wystawa czasowa „Twórczość marynistyczna Ignacego Klukowskiego”. 
 

 

 

--------------------------------KARTUZY---------------------------------- 
 

MUZEUM KASZUBSKIE IM. F. TREDERA W KARTUZACH 
UL. KOŚCIERSKA 1 
19.00-01.00 

www.muzeum-kaszubskie.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

19.00 Koncert Kapeli Kazika 

19.00-20.00 Program dla dzieci w wykonaniu Dynamic Ivent. 

20.00 Spektakl plenerowy w wykonaniu Teatru Snów. 

22.15, 23.00, 23.30 Widowisko plenerowe TAŃCZĄCE FONTANNY. 

Przez całą Noc w Muzeum odbywać się warsztaty malowania na szkle, malowanie buziek,             

pokaz przędzenia na kołowrotku i wrzecionie. 

Nocne zwiedzanie muzeum. Poczęstunek 

 

 

 
     ------------------------KWIDZYN--------------------------- 

 
 
MUZEUM ZAMKOWE W KWIDZYNIE  
Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku 
UL. KATEDRALNA 1 
19.00-24.00 

www.zamek.malbork.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 
Tegoroczna noc w Kwidzynie odbędzie się pod hasłem „ZAMEK I KATEDRA W KWIDZYNIE 

NA LIŚCIE POMNIKÓW HISTORII”. Przedstawimy tajemnice i historię zespołu 

zamkowo-katedralnego na przełomie XVI-XXI wieku. Osnową całego programu będzie 

wystawa „Widoki zamku i katedry w malarstwie, grafice i rysunku”. Wokół tego tematu 

przeprowadzone zostaną prelekcje oraz zajęcia warsztatowe. 

Partner parafia św. Jana Ewangelisty oraz Pracownia Regionalna z Kwidzyna. 

 

http://www.muzeum-kaszubskie.pl/
http://www.zamek.malbork.pl/


----------------------------MALBORK---------------------------- 
 
MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU 

UL. STAROŚCIŃSKA 1 (zbiórka plac przed recepcją Muzeum) 

19.30-23.00 (ostatnie wejście 23.00)  

www.zamek.malbork.pl | WSTĘP: 1 zł (kasy MZM lub na www.bilety.zamek.malbork.pl) 

 

Pod osłoną nocy, otworzymy dla naszych Gości bramy jednego z największych 

zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie! Pokażemy Wam zamek jakiego 

dotąd nie widzieliście wraz z odbudowanym kościołem Najświętszej Marii Panny i kaplicą 

Św. Anny, a także innymi zamkowymi reprezentacyjnymi wnętrzami i tajemniczymi 

krużgankami. 

 

 
-----------------------SOPOT------------------- 

 
GRODZISKO. ODDZIAŁ MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU 
UL. HAFFNERA 63 
18.00-23.30 

www.archeologia.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

18.00-20.00 NOC MUZEÓW DLA NAJMŁODSZYCH 
W programie dawne gry i zabawy (m.in. nauka strzelania z łuku, przeciąganie liny w parach, 

kubb) oraz ognisko. 

O godzinie 19:00 odbędzie się pokaz walki i szyków bojowych. 

Możliwość pieczenia kiełbasek na grodowym ognisku (prowiant we własnym zakresie). 

18.00-22.00 OSADA Z EPOKI KAMIENIA 
Prezentacja i warsztat obróbki krzemienia oraz narzędzi kamiennych. 

Miotanie oszczepem (do zapadnięcia zmroku). 

20.30 INSCENIZACJA POGRZEBU WOJOWNIKA W TRZECH AKTACH 
Inscenizacja historyczna związana jest z wystawą czasową „Odry, Leśno i Węsiory. Święte 

miejsca Gotów. Mity i rzeczywistość”. Realizowana jest we współpracy z drużyną 

rekonstrukcji historycznej Ulfhednar i ich gości: 

20.30-21.00 Akt pierwszy 

Bitwa, kłótnia o łupy, śmierć wojownika. 

21.15-22.30 Akt drugi 

http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.archeologia.pl/


Wojownik na marach i lament płaczek. Procesja żałobna, złożenie zmarłego i darów na 

stosie. Podpalenie stosu. 

22.45 Akt trzeci 

Procesja z urną do miejsca pochówku, usypanie kurhanu. 

23.30 Zakończenie 

 
 
 
 
PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI 
PLAC ZDROJOWY 2, SOPOT 
19.00-01.00 

www.pgs.pl | WSTĘP: 1 zł 

 

19.00 W warsztacie u Kobro. Szycie sztruksowych zajęcy. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 roku życia. Towarzyszą wystawie „ 

Medytacje Finobacciego i sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro”, na której 

prezentowana jest zachowana maskotka Katarzyny Kobro, którą artystka ofiarowała córce – 

Nice Strzemińskiej. 

19.00–1.00 Kącik malucha + huśtawka Franko B + bańki mydlane + mata do rysowania 

19.30 Galeria od kuchni. Spotkanie kulinarne z Bogusławem Deptułą 
Będziemy gotować, smakować, rozkoszować się i rozmawiać. Zapraszamy na kulinarne 

spotkanie z kucharzem z pasją, autorem licznych publikacji w dziedzinie sztuki, literatury i 

kulinariów, w tym książki Literatura od kuchni wydanej w 2013 roku. 

21.00 Nocne czytanie z Gosią Golińską 

21.30 Warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych z Joanną Rusinek (od 15 lat) 
22.00 Oprowadzanie kuratorskie z Bogusławem Deptułą po wystawie Edward Dwurnik          

75/75 

22.45 Oprowadzanie po wystawach Medytacje Finobacciego + sztruksowy zając 

wobec Katarzyny Kobro oraz Józef Robakowski. Baczność! Wysokie napięcie! 
 

 

 

---------------------------------SZTUM--------------------------- 
 

MUZEUM ZAMKOWE W SZTUMIE  
Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku 

http://www.pgs.pl/


UL. GALLA ANONIMA 16 
20.00-24.00 (wejścia co 15 minut) 

www.zamek.malbork.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

Podczas tegorocznej nocy w Sztumie otworzymy dla Was wybrane przestrzenie zamkowe           

wzbogacone o wystawy. O każdej pełnej godzinie odbędzie się pokaz walk rycerskich z             

komentarzem dotyczącym uzbrojenia i taktyki. 

Czas trwania ok 1,5 godziny 

 

 

 
------------------------------RUMIA--------------------------------- 

 

TOYOTA WALDER 
UL. JANA III SOBIESKIEGO 28, RUMIA 
19.00-01.00 

www.toyota.gdynia.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

Noc Muzeów z Toyota Walder 

Niezwykła noc z zabytkowymi samochodami marki TOYOTA. Legenda trwa – zobacz jak na             

przestrzeni lat zmieniały się legendarne modele: Hilux, Land Cruiser oraz Corolla. 

W tę niezwykłą noc przeniesiemy Cię do Kraju Kwitnącej Wiśni - magicznej ojczyzny Toyoty.              

Kulturę Japonii przybliżą nam między innymi niesamowite smaki oraz pokazy sztuk walki. 

 
 
 

---------------------TCZEW---------------------- 
 

FABRYKA SZTUK 
UL. 30 STYCZNIA 4, TCZEW 
19.00–01.00 

www.fabrykasztuk.tczew.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

19.00–00.00 Warsztaty świec żelowych i kolorowych butelek 
Uczestnicy: 5–∞ 

Uczestnicy stworzą własne kompozycje w szklanej buteleczce oraz na dnie szklanego słoika 

19.00-20.30 i 20.40-22.00 Teatr Kamishibai 

http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.toyota.gdynia.pl/
http://www.fabrykasztuk.tczew.pl/


Uczestnicy: 4–10 

Za pomocą magicznej skrzynki i pięknych obrazów, przenosimy się w inne rejony świata. 

19.00–00.00 Warsztat z zaniechania. Uczestnicy: 15–∞ 

Ćwiczenia z zaniechania to forma działań opartych na świadomej rezygnacji uczestników z            

klasycznych aktywności. 

19.00–00.00 Warsztaty kosmetyków naturalnych. Uczestnicy: 15–∞ 

Uczestnicy wykonają monety z mydła oraz solowy lub kawowy peeling. 

19.00-00.00 Warsztaty motania lalek. Uczestnicy: 10–∞ 

Podczas zajęć uczestnicy stworzą swoją własną magiczną, słowiańską lalkę do zadań           

specjalnych. 

19.00–00.00 Stoisko edukacyjno-kulinarne "Lecimy w kulki czyli słodko bez cukru".          
Uczestnicy: 5–∞ 

Podczas zabawy dzieci wspólnie przygotowują słodycze bez cukru, na bazie suszonych           

owoców, orzechów i pestek. 

19.00–00.00 Stoisko edukacyjno-kulinarne „Dzika kuchnia”. Uczestnicy: 5–∞ 

Na stoisku wyeksponujemy ok 10 jadalnych, dziko rosnących roślin. 

19.00-00.00 Stoisko pszczelarskie i bartnicze. Uczestnicy: 5–∞ 

Na stoisku zaprezentujemy ul szklany z rodziną pszczelą, narzędzia pszczelarskie i           

bartnicze oraz kłodę bartną. 

19.00-00.00 Warsztat wiklinowe i sianowe cudeńka. Uczestnicy: 8–∞ 

Podczas zajęć uczestnicy będą wyplatać serduszka, podkowy i in. z wikliny i siana. 

19.00-00.00 Stoisko dojenie krowy i robienie masła. Uczestnicy: 6–∞ 

19.00-00.00 Pracownia Rzemiosł Dawnych. Uczestnicy: 6–∞ 

Podczas pokazu i warsztatów będzie można się zapoznać z całym cyklem życia lnu             

włóknistego i konopi włóknistych. 

19.00-00.00 Gry i zabawy dla dzieci. Uczestnicy: 5–∞ 

Dla gości zostaną przygotowane wielkoformatowe gry: warcaby, jenga, bierki, leśne puzzle,           

ptasia łamigłówka, Tower Crash, Word Scramble, Ball Toss. 

19.30–23.30 Koncert Chakra Zu. Uczestnicy: 15–∞ 

19.30–21.00 Warsztaty z silwoterapii. Uczestnicy: 15–∞ 

21.30–23.00 Spacer z Dawnym Tczewem. Uczestnicy: 10–∞ 

19.00–00.00 Warsztaty rzeźby. Uczestnicy: 10–∞ 

19.00–00.00 Warsztaty malowania toreb. Uczestnicy: 8–∞ 
 

 

 



 
MUZEUM WISŁY W TCZEWIE. ODDZIAŁ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W         
GDAŃSKU 
UL. 30 STYCZNIA 4, TCZEW 

CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW (CKWS) 
UL. PADEREWSKIEGO 24, TCZEW 

19.00-24.00 

www.nmm.pl | WSTĘP: 1 ZŁ (łącznie na dwa obiekty) 

 

Opis programu CKWS: 
Obóz wikingów – zapraszamy na pokazy walk historycznych wojowników – występy           

cogodzinne przed CKWS. 

Zbrojownia wikingów – dowiedz się ciekawostek o uzbrojeniu wikingów i zobacz, czy do             

twarzy ci w ich strojach - hall główny CKWS. 

Warsztaty zdobnictwa w skórze – dla dzieci i nie tylko! Zapraszamy do wykonania             

skórzanych przedmiotów ozdobionych średniowiecznymi wzorami – hall główny CKWS 

Od Sumerów po późne średniowiecze. Zagraj albo stwórz własną grę! – stoisko z grami              

planszowymi - hall główny CKWS. 

O konserwacji - historie różnych odkryć – jak konserwowano łodzie wikingów – antresola 

Jak skanuje się wraki – pokazy z nauką wykonywania dokumentacji 3D i tworzenia cyfrowej              

rekonstrukcji na przykładzie łodzi z epoki Wikingów – sala konferencyjna. 

 

Opis programu Muzeum Wisły: 
Świat trolli – kolorowe zajęcia z nagrodami dla dzieci - 2 piętro, sala wystaw czasowych 
 

 

 

 

--------------------------------------WAPLEWO WIELKIE----------------------------------------- 
 

MUZEUM TRADYCJI SZLACHECKIEJ 
POMORSKI OŚRODEK KONTAKTÓW Z POLONIĄ 
Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku  

Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ 

18.00–22.00 

www.mng.gda.pl | WSTĘP: 1 zł 

http://www.nmm.pl/
http://www.mng.gda.pl/


 

Prezentacja dzieł z rozproszonej kolekcji hr. Sierakowskich: o losach zbioru i  

poszukiwaniach poszczególnych dzieł sztuki. Premierowa prezentacja obrazu 
przedstawiającego św. Hieronima z XVII w. Relacja żmudnej konserwacji dzieła. O 
tradycji kolekcjonerstwa w polskich rodzinach szlacheckich i arystokratycznych 

 

 
 
 
 

-------------------ŻUKOWO--------------------- 
 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE 
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W ŻUKOWIE, UL. KLASZTORNA 18 
20.00-00.00  

www.okis-zukowo.pl | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

Zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, który przez            

lata pełnił funkcję kościoła parafialnego. Obecnie poddawany renowacji odkrywa przed          

zwiedzającymi swoje tajemnice.  

Przewodnik przedstawi również historię pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej 

ufundowanego w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 

20.00-23.00 (co godzinę) Uczestnicy Nocy Muzeów w Żukowie, zaopatrzeni w mapki           

przygotowane przez organizatora, wybiorą się, by odkrywać samodzielnie historię Żukowa z           

okresu międzywojennego. Na najbardziej wytrwałych odkrywców czekają upominki. 

 

 

PARTNERZY 
 

 
 

--------------------------------GDAŃSK---------------------------------- 
 

BAŁTYCKIE BRACTWO ŻEGLARZY “ZEJMAN” 
ul. Grodza Kamienna 5  (Brama Nizinna)  
19.00-23.00 

http://www.zejman.org.pl/ WSTĘP: bezpłatny 

 

http://www.okis-zukowo.pl/
http://www.zejman.org.pl/


Miejscowy przewodnik opowiadać będzie co działo się na przestrzeni wieków w Bramie 

Nizinnej. Oprowadzania co godzinę. 

 

  
DOMIN GDAŃSK 
Pracownia Rysunku i Malarstwa 
Al. Gen. J. Hallera 4/1 
20.00-01.00 

http://www.domin-gdansk.pl WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

Ten wyjątkowy wieczór rozpoczniemy wernisażem wystawy naszych podopiecznych i 

prowadzących. Sami stworzycie również coś imponującego! Wspólnie narysujemy 

wielkoformatową panoramę Gdańska. 

Nasi goście otrzymają foldery akwarelowe i darmowe zaproszenie na zajęcia w Pracowni. 

Zapraszamy wszystkich fanów architektury i sztuki. 

 

 
GAK “Wyspa Skarbów” 
ul. Turystyczna 3, Gdańsk Sobieszewo 
16.00-19.00 

http://www.wyspaskarbow.gak.gda.pl WSTĘP: bezpłatny 

 

16.00 - 16.30 „Gromada Sobieszewo” - oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej /Wyspa            
Skarbów GAK 
16.30 - 17.00 Albert Forster – biografia bezstronna – prelekcja dr Danuty Drywa / Wyspa Skarbów                
GAK 
17.15 - 18.00 Wizyta na terenie „Forsterówki”- prelekcja Waldemara Nocny + fotorelacja z wizyty w               
historycznym obiekcie / ul. Lazurowa 4 /Wyspa Sobieszewska 
18.15 - 19.00 Czy strach ma wielkie uszy? – prelekcja dr hab., prof. UMK Dariusza Brzostka / „Wyspa                  
Skarbów” GAK 
19.00 Czy strach ma wielkie uszy? cz.2 – spacer dźwiękowy po Wyspie Sobieszewskiej -              
prowadzenie Dariusz Brzostek. 
 
 
 
GALERIA BLIK 
UL. Korzenna 1 D 
19.00-01.00 

http://blik.nps.org.pl/ | WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

http://www.domin-gdansk.pl/
http://www.wyspaskarbow.gak.gda.pl/
http://blik.nps.org.pl/


Wystawa zbiorowa kolekcji galerii Magdalena Abakanowicz, Marcin Bildziuk, Tadeusz 

Dominik, Edward Dwurnik, Aleksander Kobzdej, Rafał Kowalski, Hugon Lasecki, Barbara 

Mazur, Ryszard Stryjec, Krzysztof Suchomski, Piotr Tołysz, Bronisław Tusk i inni 

 
 
GALERIA MARIACKA 
PRACOWNIA PISANIA IKON „IKONOSTAS”  
UL. MARIACKA 48 
19.00 - 01.00 

https://www.facebook.com/galeriamariacka WSTĘP: 1 ZŁ 

 

NOCNE SPOTKANIE Z TAJEMNICA IKONY: POKAZ PRACY NAD IKONĄ, ZWIEDZANIE 

WARSZTATU IKONOGRAFA, WPROWADZENIE W KANON IKONOGRAFICZNY, 

MUZYKA CISZY. 

 

 

 
GALERIA STARYCH ZABAWEK  
UL. PIWNA 19/21 
19.00-01.00 

http://www.stare-zabawki.pl/ WSTĘP: 1 zł 

 
 
Uczestniku Nocy Muzeów! Chcesz zobaczyć, czym bawiły się dzieci w Polsce w latach 1920 – 1989? 
A może sam byłeś wtedy dzieckiem i marzyłeś o samochodzie na kabel, misiu w kratkę lub 
popularnym w PRL-u pistolecie na kapiszony? A w czasach, gdy zabawka była rarytasem tobie czas 
umilał czołg „Rudy 102” lub lalka z celuloidu? Jeśli tak, to w sobotę 19 maja koniecznie zajrzyj do 
Galerii Starych Zabawek! 
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów będziesz miał okazję obejrzeć 4000 zabawek produkcji polskiej. 
Niewątpliwą atrakcją będzie pokaz starych bajek w formie slajdów w prawdziwie kinowej atmosferze. 
Tej niesamowitej nocy przekonasz się, że dawne zabawki wcale nie były gorsze od współczesnych. A 
dzieciństwo niezależnie od czasów i ustroju było pełne radości i marzeń. 
 
 
GARNIZON KULTURY 
ul. Słowackiego 19-23, GDAŃSK 
18.00-01.00 

www.facebook.com/GarnizonKulturyWrzeszcz, WSTĘP: bezpłatny 

 
NOC WRZESZCZA 

 

http://blik.nps.org.pl/
http://blik.nps.org.pl/
https://www.facebook.com/galeriamariacka
http://www.stare-zabawki.pl/
http://www.starymanez.pl/
http://www.facebook.com/GarnizonKulturyWrzeszcz
http://www.starymanez.pl/


Noc Wrzeszcza to wydarzenie, które poprzez działania historyczne, artystyczne i edukacyjne 

zgłębia dzieje oraz specyfikę jednej z najstarszych dzielnic Gdańska. 

Druga edycja Nocy Wrzeszcza w Garnizonie Kultury będzie koncentrować się wokół 

poznania i doświadczenia architektury. To dzielnica różnorodna architektonicznie, w której 

spotyka się zabudowa przedwojenna, poniemiecka z wieloma zachowanymi zabytkami, a 

także nowe osiedla mieszkaniowe powstałe w latach 50. i 60., obiekty budowane w stylu 

socrealistycznym oraz współczesna architektura mieszkalna i biurowa. 

 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 
 
al. Grunwaldzkiej 216 

19.00-01.00 

wstęp:  

 

„Przystanek – Niepodległość!” 

19.15–20.15 „Polacy nie zapomnieli tej daty…” Spotkanie i rozmowa z zaproszonym           

gościem Tadeuszem Szczudłowskim, działaczem opozycyjnym, organizatorem i       

uczestnikiem niezależnych obchodów Świąt 3 Maja i 11 Listopada w Gdańsku. Miejsce            

spotkania: Sala Edukacyjno-Konferencyjna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.         

Obowiązują zapisy. Wstęp według kolejności zgłoszeń.  

21.00–01.00 „Zakazane święta” Pokaz prezentacji multimedialnej. Grupy maksymalnie do 50          

osób. Od godz. 21.00 pokazy co godzinę (ostatnia grupa o godz. 24.00) 

19.00–01.00 „Noc pośród teczek” Zwiedzanie magazynów archiwalnych IPN w Gdańsku. 

Wejście do magazynów co 45 minut  

19.00–01.00 „Z archiwum IPN” Prezentacja wybranych zbiorów archiwalnych Oddziału    

Gdańskiego IPN.  

19.00–01.00 „Co kryją Archiwa IPN ?” Prezentacja cyfrowych zasobów ewidencyjnych          

Instytutu (cyfrowe archiwum, inwentarz archiwalny, katalogi biura lustracyjnego itp.) 

19.00–0.30 „Symbole Niepodległej” Możliwość samodzielnego wykonywania nadruków o        

tematyce niepodległościowej na koszulkach i torbach bawełnianych (warunkiem jest       

przyniesienie ze sobą koszulki bądź torby). Udostępnimy gratisowe torby pierwszym 50  

osobom! 

19.00–0.30 „Gry historyczne” Prezentacja edukacyjnych gier planszowych IPN (m.in. Awans.          

Zostań Marszałkiem Polski, 303. Bitwa o Anglię, Miś Wojtek, Kolejka) jako forma            

intelektualnej rozrywki dla dzieci i dorosłych. 



 
 
KOLONIA ARTYSTÓW 
www.kolonia-artystow.pl/ 
 
 
Al. Grunwaldzka 51, Wrzeszcz, Gdańsk 
18.00-24.00 WSTĘP: BEZPŁATNY 

Magdalena Pela - wystawa 

Wystawa odbywa się w ramach projektu pt. „OPEN”. OPEN to kontynuacja innowacyjnego            

projektu otwartych narracji artystycznych, który oparty jest na działaniach z zakresu sztuk            

wizualnych i dźwiękowych, nastawiony na prezentację aktualnych zjawisk w sztuce          

współczesnej z kraju i zagranicy. 

Projekt „OPEN” współfinansowany jest przez Miasto Gdańsk.  

 

ul. Dolna 4, Gdańsk - Dolne Miasto  
20.00–24.00, WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

Krzysztof Nowicki – wystawa 

Wystawa odbywa się w ramach projektu pt. "MIESZKAŃCY". 
Projekt "MIESZKAŃCY" współfinansowany jest przez Miasto Gdańsk. MIESZKAŃCY to         

projekt zainicjowany przez grupę rezydentów i animatorów Kolonii Artystów na Dolnym           

Mieście, skierowany do osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych postaw         

obywatelskich. “Mieszkańcy” to projekt społeczno-artystyczny, który powstał z naturalnej         

potrzeby mieszkańców Dolnego Miasta i środowiska artystów, którzy mają tu swoje           

pracownie. Kurator: Sylwester Gałuszka. Organizator: Kolonia Artystów 

 
 

MUZEUM STREFA WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA 
UL. DŁUGI TARG 25-27 
19.00-01.00 

www.strefahistorycznawmg.pl/  WSTĘP: 1zł 

Jak co roku nasze muzeum udostępnia swe unikatowe zbiory wszystkim, którzy chcą poznać 

skomplikowaną historię Gdańska lat międzywojennych. Tym razem udostępniamy pamiątki i 

dokumenty przedstawicieli gdańskiej Polonii, którzy przez długie lata byli jedynymi 

krzewicielami polskości w tym germanizowanym usilnie mieście i okolicy… 

Zaprasza Piotr Mazurek - kustosz Muzeum. 

http://www.kolonia-artystow.pl/
http://www.strefahistorycznawmg.pl/


 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW STAREJ ELEKTRONIKI I TECHNIKI 
„RETROKOMP” 
UL. KOTWICZNIKÓW 10AB (po stronie Targu Maślanego) 
19.00-01.00 

www.muzeum.retrokomp.org WSTĘP: BEZPŁATNY 

 

Wystawa poświęcona historii „elektronicznej rozrywki”. 

Przez całą noc do dyspozycji zwiedzających będą sprawne komputery i konsole z lat 

70-tych, 80-tych i 90-tych, na których można będzie spróbować swoich sił w takich klasykach 

jak: „Mario”; „Sonic”; „PAC-MAN”; „River Raid” itd. 

Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się także urządzenia elektroniczne, których 

historia związana jest z gdańskim przemysłem elektronicznym. 

Niebywałą atrakcję stanowić będzie także nasze małe kino studyjne wyposażone w 

oryginalny projektor kinowy na taśmę 35 mm (taką jak w prawdziwym, starym kinie). 

 

 

 
ROSYJSKIE CENTRUM NAUKI I KULTURY W GDAŃSKU  
UL. DŁUGA 35 
16.30 - 22.00 

www.russcentrum.pl WSTĘP: bezpłatny 

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW KINA ROSYJSKIEGO „HORYZONT”  
filmy z polskimi napisami 

16:30 SKARB (КЛАД) 
rok produkcji: 2015 

gatunek: familijny, przygodowy 

reżyseria: Irina Wołkowa 

obsada: Rusłan Szczedrin, Jefrosinia Kusznir, Jewgienij Styczkin, Natalia Koliakowa, Olga 

Sutułowa, Maksim Litowczenko 

czas trwania: 96 min. 

18:05 ŻYCIE BEZ KŁAMSTWA (ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ) 

rok produkcji: 2001 

gatunek: dokumentalny 

reżyseria: Siergiej Miroszniczenko 

http://www.muzeum.retrokomp.org/
http://www.russcentrum.pl/


czas trwania: 55 min. 

19:00 PETERSBURG. TYLKO Z MIŁOŚCI (ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ) 
rok produkcji: 2016 

gatunek: komedia, melodramat, obyczajowy 

reżyseriа: Awdotia Smirnowa, Renata Litwinowa, Anna Parmas, Oksana Byczkowa, Aksinja 

Gog, Natalia Nazarowa, Natalia Kudriaszowa 

obsada: Renata Litwinowa, Polina Kutiepowa, Anna Ukołowa, Aleksandr Pal, Anna 

Michałkowa 

 

 

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w GDAŃSKU 
www.wbpg.org.pl 
 
Biblioteka pod Żółwiem 
UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 111/113 

17.00-22.00 

17:00 Warsztat równościowy. Prowadzenie: Agata Włodarczyk. Ilość miejsc ograniczona.  Zapisy: 

martyna_tymrowska@wbpg.org.pl 

19:00 Wycieczka herstoryczna śladami kobiet przez Główne i Stare Miasto. Prowadzenie: Anna 

Miler. Wstęp wolny. Start: Biblioteka pod Żółwiem 

21:00  Koncert zespołu Jazgodki. Przedproże Biblioteki pod Żółwiem. Wstęp wolny. 19.05.2018, 

godz: 21:00. Przedproże Biblioteki pod Żółwiem. Wstęp wolny! 

 

Biblioteka Filia nr 48 
ul. Turystyczna 3, Gdańsk-Sobieszewo. 

16.30 – 19.00 

WSTĘP: bezpłatny 

www.wbpg.org.pl 

● Wystawa „Niepodległa” 

https://www.youtube.com/watch?v=A5A1WibiG0M
http://www.wbpg.org.pl/
http://www.wbpg.org.pl/biblioteka_pod_zolwiem


W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Filia 48 Wojewódzkiej i Miejskiej                       

Biblioteki Publicznej w Gdańsku zaprasza na wystawę tekstów poświęconych tematyce                   

niepodległościowej, które były publikowane w 1918 roku. 

● Wystawa „Jest takie miejsce” 

Filia 48 WiMBP w Gdańsku zaprasza na wystawę poświęconą historii miejsca, w którym                         

obecnie mieści się biblioteka.  

 
 
ZBIORNIK WODY “KAZIMIERZ” 
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Lazurowa Gdańsk – Sobieszewo  

g.19.00-00.00 

www.giwk.pl/zbiornikwodykazimierz.html WSTĘP: bezpłatny 

Nocne zwiedzanie Zbiornika Wody Kazimierz to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów 

astronomii i obserwacji rozgwieżdżonego nieba. Obiekt będzie dostępny od 19-24:00, co 20 

minut, siedmioosobową grupą będzie można wjechać na wieżę. 

 
 
 
 

--------------------------------------GDYNIA------------------------------------------ 
 
MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI 
Ul. Polska 1, Gdynia 

19.00-01.00 

wstęp: bezpłatny 

 

UFO w Muzeum Emigracji w Gdyni 

 

Pomieszczenia, niedostępne zazwyczaj dla zwiedzających, staną się scenografią tajemniczych 

działań. O godz. 20, 21, 22 i 23 w trzech muzealnych pokojach zobaczycie teatralne scenki, które na 

pewno Was zaintrygują, a niektórych wprowadzą w osłupienie. 

W tę wyjątkową noc będziecie mogli wejść do zamkniętych na co dzień magazynów, po których 

oprowadzą Was specjaliści z Działu Zbiorów. Wejścia odbywać się będą o godz. 19, 20, 21, 23 i 

ostatnie - o północy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na oprowadzania obowiązują zapisy, 

które będziemy prowadzić na miejscu. 

O niezwykłą atmosferę dźwiękowo-muzyczną od początku do końca Nocy Muzeów zadba Marcin 

Dymiter - Emiter. 

http://www.giwk.pl/zbiornikwodykazimierz.html


 

 
 
MUZEUM MIASTA GDYNI 
UL. ZAWISZY CZARNEGO 1 
18.00-02.00 
 
Tegoroczna Noc Muzeów, która odbędzie się w sobotę 19.05, odbywać się będzie pod             

hasłem tego, co niewyjaśnione i paranormalne. Wszystkie biorące udział w akcji instytucje            

na jedną noc zmienią się w strefę X, w której zwiedzający będą poszukiwać tropów rozbitego               

statku UFO oraz miejskich legend. Muzeum Miasta Gdyni przygotowało liczne kosmiczne           

atrakcje. Warto przypomnieć, że wstęp do obiektu podczas Nocy Muzeów będzie bezpłatny            

dla wszystkich. Ta noc będzie do innych niepodobna! 

Koncert Pink Park – 21.30 

Koncert Michael Warren – 23.00 

Koncert Gibon – 0.30 

 
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni v  
Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia 
19.00-01.00 

wn.am.gdynia.pl WSTĘP: bezpłatny 

Noc Muzeów z gwiazdami w Planetarium Wydziału Nawigacyjnego AMG. Niepowtarzalne 

prelekcje prowadzone przez studentów z Koła Naukowego „Nawigator” zaprowadzą 

uczestników tam, gdzie wzrok nie sięga. Czas prelekcji - ok 20 min. 

 

 
-------------------------------------------SOPOT----------------------------------------- 

 
 

DWOREK SIERAKOWSKICH  
ul. J. Czyżewskiego 12 
19.00-01.00 
http://www.tps-dworek.pl  WSTĘP: bezpłatny 
 
Zapraszamy do XVIII-wiecznego Dworku Sierakowskich, jednego z najstarszych budynków         
w Sopocie. Noc Muzeów rozpoczniemy koncertem gitarowym o godz. 20.00. Przestrzeń           
dworku wypełnią kompozycje Piotra Krępecia – gitarzysty akustycznego fingerstyle,         
uznanego przez magazyn Top Guitar „objawieniem i wielką nadzieją polskiej gitary”. 
W dworkowej Galerii Sztuki zaprezentujemy wystawę fotografii Ewy Cichockiej i Magdaleny           
Pannert pt. „Dzień, zmierzch i noc. Rzeźby Igora Mitoraja w Agrigento”.  

http://wn.am.gdynia.pl/
http://www.tps-dworek.pl/


 
 
 

MUZEUM SOPOTU 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 
19.00-01.00 

www.muzeumsopotu.pl WSTĘP: bezpłatny 

 

19.00 na otwarcie nowej wystawy czasowej w Muzeum Sopotu „Kasyno w Sopocie (1919 – 

1944)”. Wystawa będzie pierwszą próbą przedstawienia dziejów jednej z bez wątpienia 

najsłynniejszych atrakcji międzywojennego Sopotu. Poza prezentacją oryginalnych obiektów 

z dawnego kasyna, zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z dokumentami oraz 

przedmiotami związanymi z szeroko pojętą historią hazardu a kasyn w szczególności. 

 

----------------------------------WDZYDZE KISZEWSKIE--------------------------------- 
 

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 

Kiszewskich 

20.00 - 23.00 

www.muzeum-wdzydze.gda.pl, 1 zł 

Podczas Nocy Muzeów we Wdzydzach będzie można podglądać przez okna między innymi            
rodzinę gbura przy wieczerzy, kowala, szwaczkę, mieszkańców dworu oraz konspiratorów          
„Gryfa Pomorskiego”.  
Miłośników mocniejszych wrażeń zaprosimy do krypty rodu Wejherów i odwiedzenia          
uroczyska.  
W karczmie z Rumi odbędą się projekcje filmów dokumentalnych pt. „Ze śmiercią na ty” i               
„Na psa urok”, a w karczmie Wygoda spotkanie z wdzydzkimi sowami. 
Przewodnicy będą oprowadzać uczestników Nocy Muzeów w 20-osobowych grupach, co 30           
minut, od godziny 20:00 do 23:30. 
 

 
-------------------------------------WEJHEROWO------------------------------------------ 

 
 
 

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE v 
ul. Zamkowa 2A, Wejherowo 

19.00-01.00 

www.muzeum.wejherowo.pl WSTĘP: bezpłatny 

http://www.muzeumsopotu.pl/
http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/
http://www.muzeumsopotu.pl/
http://www.muzeum.wejherowo.pl/


Tegoroczna Noc Muzeów w wejherowskim MPiMK-P odbywać będzie się pod hasłem: 
„KosMuz – czyli kosmiczna noc w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej” 
 
W programie, m.in. 

● Wystawa pt. "Ks. Kazimierz Raepke i jego fascynacja niebiosami" 
● Wystawa najstarszych kalendarzy w tym kalendarza astronomicznego, prezentacja 

postaci Hypatii, greckiej matematyczki, filozofki, z przełomu III i IV w., wynalazczyni 
astrolabium 

● Wystawa o komiksach kaszubskich 
● Wystawa z okazji 20-lecia pracy artystycznej p. Brygidy Śniateckiej 
● Wystawa pt. „Małe jest czeskie” - miniatury artystek Czech 

Ponadto: 
● „Kaszubskie Roswell – pracownia kaszubskiego ufologa”  
● Komnata astrologów – alchemików 
● Kaszubskie Stonehange – Węsiory…  
● Rozstrzygnięcie konkursów: 

- na komiks pt. ,,Fantastyczna noc w muzeum’’ 
- plastycznego nt. ,,Moja wizyta w Muzeum”. 
- na najlepsze kosmiczne przebranie dla odwiedzających Muzeum 

● STACJA KOSMICZNA – warsztaty plastyczne dla dzieci 
 
 
 

 
 

---------------------------ORGANIZACJA---------------------- 
 
 
 
KOMUNIKACJA 
Gdańsk  
autobusy: 
Trasa 1: Gdańsk Główny - Dolne Miasto - Westerplatte - linia obsługiwana pojazdem 
niskopodłogowym (odjazdy co 15-20 minut) 
Trasa 2: Orunia Dolna (ul. Gościnna) - Gdańsk Główny - linia obsługiwana pojazdem 
zabytkowym tzw. “ogórkiem”  
tramwaj:  
Trasa 1: Gdańsk Główny - Nowy Port - Gdańsk Główny - linia obsługiwana pojazdem 
zabytkowym  
Trasa 2: Gdańsk Główny - Oliwa - Gdańsk Główny linia obsługiwana pojazdem zabytkowym 
 
Gdynia 
autobus: 
linia NM: REDŁOWO SKM -  ŚWIĘTOJAŃSKA - SKWER KOŚCIUSZKI - MUZEUM EMIGRACJI - 
GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY PKP - MUZEUM MOTORYZACJI - GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY 
PKP - SKWER KOŚCIUSZKI - REDŁOWO SKM 
trolejbus: 
linia N: GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY PKP - PLAC KASZUBSKI - URZĄD MIASTA 
 
Szczegółowe rozkłady jazdy na: ikm.gda.pl/nocmuzeow/info  
 
PUNKTY INFORMACYJNE 



I. ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk - Instytut Kultury Miejskiej. 16.00-01.00 
II. Brama Wyżynna, Wały Jagiellońskie 2a, Gdańsk - Pomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna. 9-23.00 
 

#NM2018pomorze 

 

STRAŻ MIEJSKA 

Strażnicy Miejscy będą patrolować Trakt Królewski w Gdańsku w historycznych strojach XVII            

wiecznych halabardzistów. 

 

Szczegółowe opisy wszystkich wydarzeń znajdują się na 
stronie internetowej wydarzenia: 
www.ikm.gda.pl/nocmuzeow 
 

http://www.ikm.gda.pl/nocmuzeow





