
MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE  
im. JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH

BRAMA CZŁUCHOWSKA 
miejsce: ul. Podmurna 13, Chojnice  | godziny: 18.00 - 24.00  | wstęp: bezpłatnie 
•	 Kuratorskie oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych:

1. Wystawa archeologiczna – Skarby ukryte w ziemi. Łużycki depozyt z Charzyków  
w świetle kolekcji brązów pomorskich. Prezentacja zespołu skarbu archeologicznego  
odkrytego w Charzykowach w 2014 r. w kontekście porównawczym innych kolekcji skarbów 
brązowych, użyczonych z muzeów pomorskich: w Koszalinie, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku oraz w Pile. 

2. Wystawa etnograficzna – Materialne dziedzictwo regionu Kaszub południowych.
3. Wystawa historyczna – Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej.
4. Non multa sed multum – prezentacja zabytków Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach 

po konserwacji, przeprowadzonej w l. 2002 - 2012. 
•	 Moda archeologiczna – od czasów pradziejowych do XVIII w. – plenerowy spektakl dla miłośników mody dawnych wieków przed  Bramą Człuchowską, oparty na doświadczeniu badaczy  

i konserwatorów historycznych tkanin  z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.  |  czas: 19.00 - 20.00
•	 Muzeum Utracone przywraca pamięć – Arrasy Wawelskie –  projekt multimedialny z cyklu: Oblicza polskiego dziedzictwa narodowego – /pokaz  filmu o pełnych godzinach na 2 piętrze Bramy/. 
•	 Dzieje Chojnic zapisane w architekturze – terenowy quiz historyczny dla młodych pasjonatów dziejów Chojnic, w którym będą mogli wykazać się spostrzegawczością i wiedzą  

o Chojnicach oraz uzyskać muzealny certyfikat: Znawca Chojnic w klasie Junior. Zachęcamy do udziału rodziny z dziećmi, lubiące nocne wyprawy po mieście w poszukiwaniu odpowiedzi  
na zagadki. Nagrodą za poprawne rozwiązanie quizu będzie dyplom z pamiątkową pieczątką Nocy w Muzeum - /Biuro Quizu - Brama Człuchowska/  |  czas: 19.00 - 22.00

KURZA STOPA
miejsce: ul. Podmurna 3, Chojnice  |  godziny: 18.00-24.00  |  wstęp: bezpłatnie 
•	 Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Wystawa podsumowująca projekt badawczy prowadzony z zastosowaniem nieinwazyjnej  

metodologii badań archeologicznych do identyfikacji XX - wiecznego dziedzictwa militarnego na terenach zalesionych. Projekt NEARCH realizowany przez Instytut Archeologii UAM  
w Poznaniu i Instytut Archeologii i Etnografii PAN w Warszawie. 

KOLEKCJA HISTORYCZNO-REGIONALNA im. A. MAKOWSKIEGO
miejsce: ul. Drzymały 5, Chojnice  |  godziny: 18.00-24.00  |  wstęp: bezpłatnie 
•	 Prezentacja odnowionego wnętrza kolekcji po modernizacji w 2016 r. 

GALERIA MUZEUM JANUSZA TRZEBIATOWSKIEGO
miejsce: ul. Sukienników 16  |  czas: 18.00 - 24.00  |  wstęp: bezpłatnie
•	 Janusz Trzebiatowski, jakiego nie znamy - podróżnik  –  pokaz multimedialny  |  czas: 18.00-24.00
•	 Pracownia RZEŹBIARSKA w Baszcie   –  Jakub Orpiszewski zaprasza   |  czas : 18.00-24.00

STARY RYNEK
•	 RODZINNA, NOCNA WĘDRÓWKA PO CENTRUM CHOJNIC

Zbiórka przy fontannie na Starym Rynku  |  czas: 19.00-23.00 (co 30 min)
Spacer po Centrum Chojnic, po trasie wyznaczonej kodami QR odczytywanymi z aplikacji telefonicznej. Grupy rodzinne będą wędrować z przewodnikiem harcerskim.
1. Trasa wędrówki będzie wiodła ulicami Starego Miasta i będzie okraszona niespodziankami. Każda grupa będzie wędrować 45 minut i słuchać opowieści o Chojnicach.
2. Uczestnicy – dorośli i dzieci. Mile widziane rodziny.
3. Punkt startowy – fontanna na Starym Rynku
4. Początek godzina 19.00. Kolejne grupy wychodzą co 30 minut. Ostatnie wyjście grupy godzina 23.00. Grupy będą wędrować na trasie z latarenkami i pochodniami.

FOSA MIEJSKA
•	 Ogień w butelce - Jarek Urbański zaprasza na wspólne wypalanie ceramiki  |  czas: 19.00-3.00
•	 Plenerowy piec do wypału ceramiki złożony z cegieł, gliny i około 500 butelek. Piec odpalamy w sobotę wieczorem. Do godziny około 3.00 czuwamy i dokładamy do ognia. W niedzielę  

o godzinie 15.00 rozkładamy piec i sprawdzamy efekt naszej pracy
•	 Wystawa malarstwa z malowaniem obrazów olejnych wspólnie z mieszkańcami  |  czas: 19.00 - 24.00 

Wystawa prac malarskich autorstwa Marleny Pawlak, Andrzeja Ciemińskiego i Małgorzaty Bratz – Ciemińskiej . W trakcie wystawy zwiedzający będą mogli spróbować malowania na jednym 
z 5 płócien 2,0x1,25m, efekt końcowy wspólnej pracy zostanie przedstawiony po projekcjach filmowych na scenie fosy miejskiej.

•	 Konkurs plastyczny „Noc w muzeum” – rozstrzygnięcie o godz. 21.00 (pomiędzy blokami filmowymi)
•	 Stare kino pod chmurką, czyli filmowy spacer po Chojnicach  |  czas: 20.00 -24.00 /projekcje filmowe co 30 minut
•	 krótkometrażowe filmy dokumentalne z archiwum Tadeusza Galca, Stanisława Kuklińskiego, Romana Makowskiego z okresu lat międzywojennych, powojennych i lat 90- tych 

Pomiędzy projekcjami nagradzanie uczestników konkursów historycznych

KOŚCIÓŁ  GIMNAZJALNY 
•	 Od baroku po standardy jazzowe”- koncert  w dwóch częściach w wykonaniu Przemysława Woźniaka - organy, Janusza Łangowskiego - trąbka 

czas:  I część – 20.00 - 20.30; II część – po przedstawieniu teatru - ok. 21.00 - 21.30
•	 Anioły Chełmowskiego – przedstawienie teatralne zespołu „Zaboracy”  |  czas: 20.30 - 21.00

PODZIEMIA  KOŚCIOŁA  GIMNAZJALNEGO / Centrum Sztuki Collegium Ars
Ludzie z pasją  |  czas: 18.00 - 22.00
Kącik artystyczny dla dzieci i dorosłych w podziemiach kościoła gimnazjalnego
•	 sztuka tworzenia ruchomych obiektów (animacja komputerowa) grupy 12 - 14 osobowe
•	 drukowanie przestrzenne za pomocą drukarki 3D

PODDASZE  KOŚCIOŁA  GIMNAZJALNEGO
Ludzie z pasją  |  czas: 18.00 - 22.00
•	 Daniel Frymark, Sportowcy - wystawa fotograficzna
•	 Marta Aszyk, Spokojne żywioły - wystawa grafiki

PODDASZE KOŚCIOŁA GIMNAZJALNEGO ( sala powiatu)
•	 Rękodzieło prezentuje Bractwo Rycerskie Herbu „TUR”  |  czas:  18.00 - 24.00

1. nauka tańca średniowiecznego
2. wyrób krajek i koralików
3. pokaz uzbrojenia i walk rycerskich
4. zabawy plebejskie 

•	 wystawa Władcy w medalach zaklęci  |  czas:  18.00 - 24.00

CMENTARZ  PARAFIALNY
miejsce: ul. Kościerska  |  czas: 20.00 - 21.30; 22.00 - 23.30 
•	 Nocne spotkanie na cmentarzu - zbiórka przy bramie głównej; przemarsz z pochodniami do grobów zasłużonych chojniczan z przewodnikiem, 

KOŚCIÓŁ BAZYLIKA MNIEJSZA
czas: 20.00 – 21.30; 22.00 – 23.30
•	 Bazylika po zmroku - zwiedzanie bazyliki mniejszej z przewodnikiem muzealnym.  |  wstęp: bezpłatnie

O R G A N I Z A T O R Z Y : Urząd Miejski w Chojnicach, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury, Galeria-Muzeum J.Trzebiatowskiego,  
Bractwo Rycerskie Herbu „TUR”, portal www.historiachojnic.com , 40 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz partnerzy


