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Program wirtualnej Nocy Muzeów 2020 
 

Oddział w Słupsku 
 

Główne działania będą dostępne w wydarzeniu dostępnym od 14.05.2020: 

https://www.facebook.com/events/2941254232608042/ 

 

 

Codziennie zamieszczane będą posty przypominające o nadchodzącym wydarzeniu oraz o 

zbliżającym się otwarciu muzeum w Słupsku. 

 

Posty: 

1. 14.05 (czwartek) Zaproszenie do udziału w Wirtualnej Nocy Muzeów skierowane do 

odbiorców. 

2. 15.05 (piątek) Post zachęcający odbiorców do zamieszczania własnych zdjęć z poprzednich 

edycji Nocy Muzeów. 

3. 16.05 (sobota) Prezentacja zbiorów Działu Historyczno-Artystycznego tematycznie 

związanych z nocą (pocztówki i obrazy). 

4. 17.05 (niedziela) Album z archiwalnymi zdjęciami z poprzednich Nocy Muzeów. 

 

Główne działania skupione będą w dniu 18.05.2020 r. 

 

Będą to: 

1. „Ulubiony eksponat” – 11 ok. 3-minutowych filmików, na których pracownicy różnych 

działów MPŚ opowiadają o jednym ze swoich ulubionych eksponatów. Filmy będą 

dodawane w odstępach ok. 20-minutowch od godziny 18:00. 

2. Zaskakujący film „z kamer”, na którym mieszkanka zamku plącze się po salach 

ekspozycyjnych w poszukiwaniu gości. (film ok. 10 min.). 

 

Strony internetowe: 

https://www.facebook.com/muzeumslupsk 

http://www.muzeum.slupsk.pl/ 

 

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 

Premiera filmu „Kluki świat utracony/ Klucken verlorene Welt” 

Start: 16 maja, godzina 18* 

http://www.muzeumkluki.pl/
https://www.facebook.com/events/2941254232608042/
https://www.facebook.com/muzeumslupsk
http://www.muzeum.slupsk.pl/


 

Film „Kluki Świat utracony” jest częścią publikacji wydanej w 2019 roku przez Muzeum Pomorza 

Środkowego. Książka i film powstały w efekcie projektu badawczego „Zatrzymać czas” 

prowadzonego w latach 2015-2018 wśród osób wywodzących się spośród rdzennych mieszkańców 

ziemi słowińskiej. Film opowiada o życiu w Klukach w latach 30. i 40. XX wieku. Jest to 

nostalgiczna opowieść o utraconym świecie, o społeczności, która nie ma czasu teraźniejszego. W 

filmie wykorzystano zapisy wywiadów, archiwalne fotografie ze zbiorów muzeum i albumów 

rodzinnych Rozmówców oraz filmy kręcone w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 

Scenariusz i reżysera: Violetta Tkacz-Laskowska 

*Film będzie dostępny od 16 do 18 maja 2020 

 

Strony internetowe: 

www.muzeumkluki.pl 

www.facebook.com/mws.kluki 

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie 

Premiera trzech filmów historycznych, na co dzień wyświetlanych na wystawie stałej pt: „Historia 

Magistra vitae est” w muzeum w Swołowie. 

Sobota 16.05.2020 godz. 19:00 

Wypowiedź znakomitego historyka, regionalisty Marcina Barnowskiego na temat historii sekty 

religijnej braci von Below. Bardzo ciekawa opowieść o ruchu religijnym, który działał jak na tamte 

czasy na zdumiewających zasadach. 

Niedziela 17.05.2020 godz. 19:00 

Pierwsze osadnictwo i historia rodów Pomorza Środkowego. Przedstawiona przez Bronisława 

Nowaka, wybitnego doktora nauk humanistycznych (historia). 

Poniedziałek 18.05.2020 godz. 19:00 

Rybacka wieś o wyjątkowym charakterze. Opowieść o przedwojennych i powojennych losach 

dawnej wsi Zalesker Strand (dzisiejszy Zalesin) położonej na nadmorskim podmokłym terenie. 

 

Strony internetowe: 

http://www.muzeum.swolowo.pl 

https://www.swolowo.pl 

http://www.muzeumkluki.pl/
http://www.facebook.com/mws.kluki
http://www.muzeum.swolowo.pl/
https://www.swolowo.pl/


 

https://www.facebook.com/Muzeumwswolowie 
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