
Muzeum 

kultury wielu wymiarów wiedzie prym na mapie 
atrakcji turystycznych Gdańska.

nowoczesną architekturę oraz połączenie wielu funkcji, 

pamięci historycznej, ale również aktywna przestrzeń publiczna, 

info@muzeum1939.pl 
www.muzeum1939.pl
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Wystawa 
główna

1 000 000  
gości  

w niecałe dwa lata od 
otwarcia Muzeum

Kultura
koncerty, festiwale, spektakle, spotkania autor-
skie, akcje, wydarzenia, uroczystości

430

80/
17000

22 000

1662

  450/10000

Kino Muzeum 
 430 projekcji tylko w 2019 roku

Centrum konferencyjne
tylko w 2019 roku ponad 80 wydarzeń  
z udziałem blisko 17000 uczestników

Biblioteka
blisko 22 000 pozycji

Sklep muzealny
tysiące gadżetów oraz kilkadziesiąt publikacji 
wydanych przez Muzeum

Apartamenty 
ponad 1662 pokojonocy    w ciągu roku

Edukacja
tylko w 2019 roku ponad 450 zajęć dla blisko 
10 000 dzieci

Budynek Muzeum  
II Wojny Światowej 

Na trzech poziomach podziemnych znajdują się: wystawa główna, 
wystawa czasowa, wystawa dla dzieci, strefa VR, centrum 
konferencyjne, Kino Muzeum, sklep muzealny, Muzeum Bistro 
oraz dwupoziomowy parking podziemny, który zapewnia 143 
miejsca postojowe. 

Na pięciu poziomach naziemnych znajdują się: kawiarnia, 
restauracja, biblioteka, sale edukacyjne oraz biura Muzeum. 

Spinającą klamrą tej wielofunkcyjności Muzeum są windy 

Bryła budynku Muzeum charakteryzuje trzy strefy, które są 
odzwierciedleniem związków przeszłości, teraźniejszości 
oraz przyszłości. Te trzy wymiary to podziemie, czyli 
przeszłość, plac wokół obiektu, czyli teraźniejszość, 
oraz wieża, czyli nowoczesna dominanta symbolizująca 
przyszłość.

historycznego centrum Gdańska. Budynek  
Muzeum ma powierzchnię około 23 000 m2,  
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Bryła budynku Muzeum charakteryzuje trzy strefy, które są 
odzwierciedleniem związków przeszłości, teraźniejszości 
oraz przyszłości. Te trzy wymiary to podziemie, czyli 
przeszłość, plac wokół obiektu, czyli teraźniejszość, 
oraz wieża, czyli nowoczesna dominanta symbolizująca 
przyszłość.

Wystawy 
czasowe

Sala wystaw czasowych umiejscowiona tuż przy wejściu na 
2. Wystawy 

Doskonale uzupełniają treści prezentowane na wystawie głównej.

Wystawa 
główna

wystawa główna zajmująca powierzchnię niemal 
5000 m2

prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. 

wolno nam zapomnieć.

Wystawę tworzą trzy bloki narracyjne: „Droga do wojny”, 
„Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

doskonale uatrakcyjnia zwiedzanie. 

Wystawa dla dzieci 

„Podróż 

pokoi będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej rodziny 
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Apartamenty  
Muzeum

Rezerwacje
Recepcja apartamentów 
tel.: +48 58 760 09 70 

 

Nowoczesne, komfortowe pokoje 

modnego stylu skandynawskiego. 

dwuosobowych oraz 3 dwupoziomowe apartamenty 
2 do 116 m2. 

Dla gości hotelowych przygotowana jest ogólnodostępna kuchnia 

patio zewnętrzne jako doskonałe miejsce relaksu oraz podziemny, 
monitorowany parking. Wspomniane apartamenty swoim 

Gdańska na dłuższy wypoczynek. 

Każdy gość hotelowy otrzymuje bezpłatny bilet wstępu na 

www.muzeum1939.pl/apartamenty
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ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo,

miejsca kultury, które swoim charakterem oraz szerokim wachlarzem 

wspominaną przez Państwa przygodą. Takie miejsca jak to, mające wiele 
funkcji, doskonale zaspokajają nasze potrzeby poznawania, odkrywania 

historycznej, poszerzaniu horyzontów kulturowych czy też na zapoznaniu 

Karolina Imianowska 

www.visitgdansk.com

www.visitgdansk.com

1. Ergo Arena
2. 
3.  Park Oliwski
4.  Wzgórze Pachołek
5.  Gdański Ogród 

Zoologiczny
6.  
7.  Galeria Muralu
8.  Stadion Energa Gdańsk
9.  Latarnia Morska 

10.  Twierdza Wisłoujście
11.  Westerplatte
12.  Garnizon Kultury
13.  Ul. Wajdeloty
14.  Stocznia Gdańska
15. Europejskie Centrum 

Solidarności
16.  Pomnik Poległych 

Stoczniowców
17.  Brama nr 2 Stoczni 

Gdańskiej
18.  Centrum Hewelianum
19.  Kościół św. Katarzyny
20.  Centrum św. Jana
21.  Statek-muzeum „Sołdek”
22.  Narodowe Muzeum 

Morskie
23.  Żuraw
24.  Muzeum II Wojny 

Światowej
25.  Kościół Mariacki
26.  Ul. Mariacka
27.  Ratusz Starego Miasta
28.  Hala Targowa
29.  Wielka Zbrojownia
30.  Bazylika św. Mikołaja
31.  Kościół św. Brygidy
32.  Muzeum Bursztynu
33.  Złota Brama
34.  Dom Uphagena
35.  Ratusz Głównego Miasta
36.  Dwór Artusa
37.  Fontanna Neptuna
38.  Zielona Brama
39.  Gdański Teatr 

Szekspirowski
40.  Muzeum Narodowe 

 

41.  Narodowe Centrum 
Żeglarstwa (Górki 
Zachodnie)

42.  Wyspa Sobieszewska

Dział Marketingu i Sprzedaży

Centrum 
konferencyjne 

Bogata siatka połączeń lotniczych, oferująca wysoką 

venues”, takie jak Muzeum II Wojny Światowej 
sprawia, że Gdańsk nie bez powodu zajmuje wśród 

określającym liczbę wydarzeń biznesowych 
przeprowadzonych według zasad międzynarodowego 

stowarzyszenia ICCA (International Congress and 
Convention Association).

biznesowych przez cały rok. Wielofunkcyjność sal należących do 
centrum konferencyjnego pozwala na przeprowadzenie wydarzeń 

Centrum konferencyjne  
Muzeum składa się z:

 sali konferencyjnej na 303 miejsca,

 sali kinowej na 114 miejsc,

 trzech sal warsztatowych, każda na 34 miejsca,

 

www.muzeum1939.pl/centrumkonferencyjne
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+48 58 760 09 60

+48 734 417 855
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Budynek Muzeum II  
Wojny Światowej  

Wystawa główna,  
wystawa dla dzieci 

 
wystawy czasowe

Apartamenty  
Muzeum

Centrum  
konferencyjne  
Muzeum

Restauracja, 
Muzeum Bistro

restauracji rozpościera się niezwykła panorama Gdańska. We 
wnętrzu panuje komfortowa oraz spokojna atmosfera. 
Nowoczesna architektura, otwarta przestrzeń oraz przeszklone 
sufity dają poczucie wolności.

-

100 osób. 

Duża przestrzeń oraz nowoczesna aranżacja przy blasku dziesiąt-
ków świetlików daje każdemu poczucie swobodnej atmosfery. 

miejscem na odpoczynek po zwiedzaniu. Lokal serwuje 
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Restauracja

Bistro


