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Pierwsza Noc Muzeów w Muzeum 
Uniwersytetu Gdańskiego 

14 maja 2022 roku Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zadebiutowało 
podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Tego wieczoru Muzeum we współpracy 

ze studentami zrzeszonymi w Kole Naukowym Historii Sztuki UG  
i Studenckim Kole Naukowym Etnologów UG oraz z archeologami  

z Uniwersytetu Gdańskiego przygotowało Roślinną Noc Muzeów 

absolwentki gdańskiej etnologii 
– Patrycja Laskowska oraz Marta 
Makuchowska. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się akcja pod hasłem „Za-
adoptuj roślinę – wymiana roślin 
doniczkowych”. Poradami i kon-
sultacjami roślinnymi zajęły się 
założycielki Inicjatywy Społecznej 

„PLONY”, które wygłosiły również 
wykład pt. „Jak założyć ogród 
społecznościowy – garść prak-
tycznych porad”. 

W czasie wydarzenia odbywa-
ły się także wykłady popularno-
naukowe. O roli roślin w sztuce 
opowiedziała Wiktoria Barzow-
ska z  Koła Naukowego Historii 
Sztuki. Zagadnienie umieszcza-
nia rysunków roślin na wyrobach 
ceramicznych XVII wieku przybli-
żyły dr Joanna Dąbal oraz Karo-
lina Szczepanowska z Instytutu 
Archeologii i Etnologii UG. Wyjąt-
kową popularnością cieszył się wy- 
kład dr hab. Anny Kwaśniewskiej, 
prof. UG, dotyczący roślin dziko ro-
snących i ich zastosowania w kuch-
ni oraz medycynie ludowej. 

Roślinną Noc Muzeów zakoń-
czył wykład dr. Kacpra Świerka 
z Zakładu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UG pt. „Szwagier pe-
kari, kochanka cykady: o ludziach, 
zwierzętach i  ich wzajemnych 
związkach w tubylczej Amazonii”. 
Prelekcja dotyczyła statusu zwie-
rząt w wizjach świata Indian ama-
zońskich. Według nich zwierzęta 
pozaludzkie są upodmiotowio-
nymi osobami, z którymi ludzie 
mogą wchodzić w różne relacje, 
np. powinowactwa lub natury 
sentymentalnej. Prelegent zilu-
strował to zagadnienie kilkoma 
mitami z zachodniej Amazonii. 

 Niecodzienną atrakcją prezen-
towaną podczas Roślinnej Nocy 
Muzeów była zabytkowa Sień 
Domu Opatów Pelplińskich, którą 
można było zobaczyć w ramach 
trzech spacerów przygotowanych 
przez Nadbałtyckie Centrum Kul-
tury. 

Marta Szaszkiewicz
Muzeum Uniwersytetu  

Gdańskiego

Już o godzinie 17.00 w budynku 
przy ul. Bielańskiej 5 zjawiło się  
kilkadziesiąt osób. Zarówno oni, 
jak i pozostali goście, którzy do 
późnych godzin nocnych przeby-
wali w tym miejscu, mieli okazję 
zwiedzić dwie wystawy czasowe: 

„Ceramiczny wizerunek. O kwia-
tach i innych roślinach z perspek-
tywy archeologii”, przygotowaną 
przez studentów pod kierunkiem 
dr Joanny Dąbal z Instytutu Ar-
cheologii i  Etnologii UG, oraz 

„Bursztynowy las – miniwystawa 
skamieniałości zachowanych 
w bursztynie”, będącą fragmen-
tem ekspozycji stałej Muzeum In-
kluzji w Bursztynie Wydziału Bio-
logii UG. Uczestnicy wydarzenia 
mogli obejrzeć również pokaz ar-
chiwalnych i unikatowych slajdów 
przedstawiających florę słynnych 
lasów Amazonii autorstwa Borysa 
Malina, wybitnego antropologa, 
przyrodnika i dokumentalisty. 

Organizatorzy Roślinnej Nocy 
Muzeów przygotowali także atrak-
cje dla najmłodszych, czyli warsz-
taty malowania doniczek cera-
micznych oraz warsztaty „Zjedz 
swój obraz” inspirowane sztuką 
Giuseppe Arcimbolda. Nie zabrało 
również stoiska Etnozielarnia, czyli 
miejsca, w którym goście mogli 
otrzymać suszone zioła. A o ich 
zastosowaniu w  kulturze ludo-
wej oraz białej magii opowiadały 

Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów dotyczących dziedzictwa 
akademickiego, za który merytorycznie odpowiada Muzeum Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Czytelników zapraszamy do kontaktowania się z Mu-
zeum Uniwersytetu Gdańskiego (muzeum@ug.edu.pl; ul. Bielańska 5,  
80-851 Gdańsk), dzielenia się uwagami, wspomnieniami i pamiątkami.

To nie koniec, o Tobie 
też może usłyszeć 

Trójmiasto!
Artystyczna, muzyczna i liryczna – taka właśnie była 

pierwsza edycja Megafonu zorganizowanego przez Studencki 
Zespół Organizacji Eventów działający w ramach Akademickiego 

Centrum Kultury UG. W czwartek, 12 maja, trójmiejska publiczność 
mogła wysłuchać autorskich kompozycji, piosenek i wierszy 
zaprezentowanych przez debiutujących artystów na scenie  

Stacji Food Hall mieszczącej się w gdańskiej Metropolii 

Podczas Międzywydziałowego 
Eventu Goszczącego Artystyczne 
Formy Ogólnie Nieokreślone, czyli 
Megafonu, młodzi twórcy mieli 
okazję i przestrzeń, by wystąpić 
z własną twórczością, niezależnie 
od poziomu zaawansowania oraz 
doświadczenia scenicznego. Każ-
dy z debiutantów w kameralnej 
atmosferze mógł podzielić się 
swoimi umiejętnościami z  in-
nymi początkującymi artystami 
oraz widzami, a przy tym zebrać 
konstruktywną krytykę ze strony 
publiczności za pośrednictwem 
spersonalizowanych liścików. 

Na scenie wystąpiły osoby gra-
jące na różnych instrumentach, 
śpiewające różnorodne gatunko-
wo utwory muzyczne i tworzące 
poezję związaną z własnymi prze-
życiami oraz z życiem codziennym. 
Wśród debiutantów nie zabrakło 
też członkiń Studia Wokalnego 
UG – Pauliny Borzymowskiej, Zu-
zanny Winter, Pauliny Zaborniak 
oraz Joanny Kovaćs. Oprócz ich 

autorskich kompozycji publicz-
ność mogła wysłuchać interpre-
tacji popularnych hitów, takich 
jak Rolling in the deep brytyj-
skiej piosenkarki Adele, Fly me 
to the moon amerykańskiego 
piosenkarza Franka Sinatry czy 
kompozycji Spragniony autor-
stwa Kamila Bednarka. 

Występujący zostali obdaro-
wani nie tylko brawami i  opi-
niami, ale także upominkami 

– ręcznymi megafonami, które 
dla każdego z nich będą stano-
wiły wspomnienie z minionego 
artystycznego wieczoru, choć 
inicjatywa ta nie odchodzi w za-
pomnienie. Organizatorzy zapo-
wiadają na swoich oficjalnych 
mediach społecznościowych 
kontynuację projektu. Wszyscy 
chętni debiutanci już mogą 
zacząć przygotowywać własną 
twórczość i warsztat na przyszłą 
edycję. 

Ilona Jabłońska

Członkinie Studia Wokalnego UG. 
Od lewej: Zuzanna Winter (solo), 

Paulina Borzymowska,  
Joanna Kovaćs (chórki)

Fot. Jan Rolka
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