
Przedprzewodnik po wystawie 

„Wolę o tym nie mówić”. 
Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość 

2 września 2022 – 7 maja 2023 
Muzeum Gdańska 
Ratusz Głównego Miasta 

W tym przedprzewodniku opowiemy Ci o wystawie. 
Dowiesz się, gdzie się znajduje i jak ją zwiedzać. 

Zapraszamy do muzeum! 
  



Gdzie znajduje się wystawa? 
W Ratuszu Głównego Miasta, przy ul. Długiej 46/47. 
Aby wejść na wystawę, musisz kupić bilet w kasie muzeum. 
Wystawa znajduje się za drzwiami obok kasy. 
Pracownicy muzeum pokażą Ci, jak ją znaleźć. 
Wystawę zwiedza się około 30 minut. 
Aby ułatwić Ci zwiedzanie i wizytę w muzeum, 
przygotowaliśmy przedprzewodnik po Ratuszu. 

Ratusz Głównego Miasta 
To jeden z oddziałów Muzeum Gdańska. 
Jest jednym z najważniejszych gdańskich zabytków. 
Znajduje się przy ulicy Długiej. 
Obok znajduje się Długi Targ z Fontanną Neptuna. 
Ratusz został wybudowany ponad 500 lat temu. 
Dziś możesz go zwiedzać, oglądać jego wnętrza i wystawy. 
Na następnej stronie zobaczysz, jak wygląda ten budynek. 

Muzeum Gdańska 
To muzeum, które opowiada o historii miasta Gdańska. 
Muzeum składa się z 9 oddziałów. 
Oddziały znajdują się w różnych częściach Gdańska. 
Jednym z oddziałów Muzeum Gdańska jest Dwór Artusa. 

  



Co zobaczę i usłyszę na wystawie? 

Na wystawie znajduje się dużo zdjęć oraz pamiątek po ludziach, 
którzy mieszkali w Gdańsku po wojnie. Zobaczysz też całkiem 
nowe przedmioty, które dotyczą II wojny światowej. 
Przygotowaliśmy też kilka instalacji artystycznych, przy których 
warto zatrzymać się chwilę dłużej. 

Możesz również wysłuchać opowieści osób, które zostały lub 
znalazły się w Gdańsku po wojnie. Nagrania uruchomią się 
automatycznie, gdy podejdziesz do gabloty lub instalacji. 

 
  



Jak zwiedzać wystawę? 

Audioprzewodnik 
Zwiedzając wystawę, możesz skorzystać z audioprzewodnika. 
Są dwa sposoby, aby z niego skorzystać: 

• Jeśli masz telefon z dostępem do Internetu: na głównych 
drzwiach prowadzących do Galerii Palowej umieściliśmy 
tabliczkę z kodem QR. Zeskanuj go swoim telefonem, 
aby uruchomić nagranie. 

• Jeśli nie masz dostępu do Internetu: w kasie muzeum 
możesz nieodpłatnie wypożyczyć odtwarzacz ze 
słuchawkami. 

Audiodeskrypcje 
Przy 3 obiektach, na tabliczkach z opisami znajdują się kody QR. 
To czarno-białe kwadraty, które możemy zeskanować telefonem. 
Żeby z nich skorzystać, trzeba mieć połączenie z Internetem. 
Możesz odsłuchać nagranie z audiodeskrypcją. 

Dostępność architektoniczna 
Wystawa znajduje się na parterze Ratusza Głównego Miasta. 
Zajmuje cztery sale wystawowe. Galeria Palowa jest w pełni 
przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
Nie ma progów, przejścia są szerokie, a tuż przy Galerii znajduje 
się dostępna toaleta. 

Więcej niezbędnych informacji o dostępności Ratusza znajdziesz 
w przedprzewodniku. Możesz go pobrać, klikając w ten link. 

  

https://muzeumgdansk.pl/fileadmin/user_upload/Przedprzewodnik_RGM.pdf


 
Wejście główne do Ratusza Głównego Miasta. Wejdź przez duże, 
czarne drzwi po lewej, znajdujące się na poziomie ulicy. 

 

Korytarz w wejściu do Ratusza. Drzwi do kasy znajdują się po prawej 
stronie.  



 
Kasa ratuszowa. Kup lub odbierz bilet. Możesz zacząć zwiedzanie. 
Galeria Palowa znajduje się tuż obok kasy. 

 
Za szklanymi drzwiami znajduje się Galeria Palowa. 
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