93. urodziny Gdyni!
Weekend urodzinowy w Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza wszystkich mieszkańców na szereg wydarzeń przygotowanych z
okazji 93. rocznicy przyznania praw miejskich Gdyni. Oprócz bezpłatnego wstępu do Muzeum
Miasta Gdyni w sobotę i niedzielę, otwarty zostanie nowy moduł wystawy stałej „Gdynia – dzieło
otwarte” poświęcony pamięci Wójta Jana Radtkego, którego 146. Rocznicę urodzin obchodzimy
również 10 lutego. Oprócz prezentacji nowych eksponatów, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni dr
Jacek Friedrich poprowadzi oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej (niedziela, godz. 14:00).
Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni przygotował niezwykłą akcje archiwizacyjną pt. „Miasto
tu i teraz” podczas której będzie można zarejestrować swoje wypowiedzi dotyczące teraźniejszości
w mieście z morza i marzeń (niedziela, godz 12:00 – 15:00)
W sobotę 09.02 w Galerii Klif zostanie zaprezentowana niezwykła ekspozycja fotograficzna
Muzeum Miasta Gdyni pt. „Na Styku morza i lądu”, ukazującą wyjątkowość Gdyni - miasta, które
rozwijało się równolegle z portem. Wystawę będzie można podziwiać w Galerii Klif do pierwszej
połowy marca 2019 roku.
Szczegółowy plan wydarzeń poniżej.
Zapraszamy do odwiedzin Muzeum Miasta Gdyni by celebrować urodziny Gdyni!

Plan wydarzeń:
Sobota 09.02



Wstęp bezpłatny dla odwiedzających Muzeum Miasta Gdyni

09:00 – otwarcie ekspozycji „Na Styku Morza i Lądu” w Galerii Klif w Orłowie (al.
Zwycięstwa 256)

W bieżącym, 2019 roku przypada 93 rocznica nadania Gdyni praw miejskich. W związku z tą
rocznicą Galeria Klif zaprezentuje okolicznościową ekspozycję Muzeum Miasta Gdyni, mającą
upamiętnić to niezwykle ważne wydarzenie w dziejach Polski.
Wystawa "Na styku morza i lądu", poprzez obrazy, a dokładnie kilkadziesiąt absolutnie
unikatowych, archiwalnych, czarno-białych fotografii, ukazuje niezwykłość miejsca, owe
genius loci, jednego z najpiękniejszych miast Polski, położonego na styku wody i lądu.
Plan wydarzeń:
Niedziela 10.02


Wstęp bezpłatny dla odwiedzających Muzeum Miasta Gdyni




12:00-15:00 – Projekt: Miasto. Miasto tu i teraz

Projekt Miasto skierowany jest do mieszkańców Gdyni. Jego realizacja rozpocznie się 4
stycznia 2019, a zakończy 10 lutego 2026 roku, w stulecie uzyskania praw miejskich przez
Gdynię. Podczas 93. urodzin Gdyni Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni Dzięki umożliwi
rejestracje wideo i audio wypowiedzi mieszkańców dotyczących teraźniejszej historii: historii
gdyńskiego „tu i teraz”. Zebrane materiały zostaną zaprezentowane publicznie oraz dodane
do archiwum Muzeum Miasta Gdyni. Za wiele lat przekazane przez mieszkańców miasta
historie stworzą wyobrażenie o naszym dzisiejszym gdyńskim „tu i teraz”.



14:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło otwarte” oraz otwarcie
modułu poświęconemu Wójtowi Janowi Radtke i prezentacja nowych nabytków Muzeum
Miasta Gdyni

Specjalne oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte” poprowadzi
dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, dr Jacek Friedrich. Zaprezentuje on wielowątkową historię rozwoju
Gdyni: miasta, które powstało na skutek największego międzywojennego wysiłku modernizacyjnego
w historii międzywojennej Polski.
Oprowadzanie poprzedzi uroczyste otwarcie jej nowego modułu. Jednym z zdań instytucji
muzealnych jest gromadzenie i zabezpieczenie zabytków. W 2018 roku Dział Historyczny Muzeum
Miasta Gdyni nabył ponad 600 obiektów, głównie fotografii, ale również dokumentów i zabytków
kultury materialnej. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane w module zmiennym ekspozycji
stałej, udostępnionej 10 lutego bieżącego roku.
Jednym z najciekawszych nabytków są pamiątki związane z pierwszym polskim sołtysie Gdyni z Izby
Pamięci likwidowanego Gimnazjum Nr 14 im. Wójta Jana Radtkego w Gdyni Obłużu. Są to głównie
fotografie rodzinne a także przedmioty z domu Radtkego m.in: korkociąg, dzbanuszek z pijalni wody
mineralnej a także świecznik.
Na wystawie zaprezentujemy także inne ciekawe nabytki Muzeum. Wśród nich przekazane przez I
Urząd Skarbowy w Gdyni przedmioty zarekwirowane przemytnikom: zegarki i papierośnicę.
Pokażemy również talerz metalowy będący z konkursu hippicznego na Polance Redłowskiej w 1937
roku, a także folder „Filipinki to My” z dedykacją z 1965 roku od słynnego zespołu dla stewardesy
pracującej na transatlantyku „Batory”.
Większość pozostałych nabytków Działu Historycznego będzie można obejrzeć w dwóch
multimedialnych projekcjach.

