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Martwa Wisła

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znajduje 

się w centrum miasta, w pobliżu Motławy. 

Siedziba instytucji mieści się przy placu 

Władysława Bartoszewskiego, nieopodal 

ważnych dla kraju historycznych miejsc, takich 

jak gmach Poczty Polskiej, Stocznia Gdańska 

oraz Sala BHP.

Muzeum jest dobrze skomunikowane ze 

Śródmieściem i innymi dzielnicami miasta.

JAK DOJECHAĆ?

BLISKO Z:

autobusem: linia 130  
przystanek Muzeum II Wojny Światowej

samochodem spacerem

LOKALIZACJA

POZIOM -3POZIOM -3

POZIOM -3

WYSTAWA 
GŁÓWNA
Sercem Muzeum jest zlokalizowana 14 m 

pod ziemią wystawa główna, zajmująca 

powierzchnię 5 tys. m2, co czyni ją jedną 

z największych ekspozycji prezentowanych 

przez muzea historyczne na świecie. 

Jest to opowieść o tragicznym doświadczeniu 

Polaków i innych narodów, 

o genezie wojny i jej skutkach, o ofiarach 

i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. 

Ma być swoistą lekcją historii i przypominać 

o tym najtragiczniejszym, jak dotąd, międzyna-

rodowym konflikcie.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 

na poziomie -3 można zakupić przedmioty 

inspirowane historią II wojny światowej. Wśród 

bogatego asortymentu oferujemy gadżety 

pamiątkowe zarówno dla najmłodszych, jak 

i osób dorosłych, pasjonujących się tematyką 

II wojny światowej. Dla klientów sklepu przygoto-

wano skrzynkę na kartki pocztowe, które można 

wysłać w każde miejsce na świecie.

SKLEP POZIOM -3

Przy wyjściu z wystawy głównej, na poziomie -3, 
znajduje się bistro serwujące przygotowywane 
na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 

muzeum1939.pl

Odwiedź sklep online
muzeum1939.comarch-esklep.pl

Zniżka za opłatę parkingową po zakończeniu zwiedzania 
(punkt informacyjny na poziomie -1)

PARKING PODZIEMNY miejsca142
SZATNIA

UDOGODNIENIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WINDY

WÓZKI INWALIDZKIE

PLANY TYFLOGRAFICZNE

SZEROKIE PRZEJAZDY

O MUZEUM
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.

KINO POZIOM -3
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1. Narodziny i ekspansja 
totalitaryzmów
2. Pokój za wszelką cenę?
3. A więc wojna!
4. Wojna zimowa
5. Wojna nowego typu
6. Wojna bez litości

14. Wojna bez litości
15. Koniec wojny
16. Po wojnie
17. Po obu stronach kurtyny
18. Od wojny do wolności

7. Okupacja i kolaboracja
8. Terror
9. Zagłada
10. Czystki etniczne
11. Opór
12. Walka o tajemnicę
13. Wszystko dla zwycięstwa

A. Ku Europie wersalskiej
B. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji
C. Podróż w czasie – wystawa dla dzieci

Zainteresowanych oprowadzaniem po wystawie głównej z przewodnikiem 
prosimy o bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnie- nia. Aktualna lista dostępna jest pod adresem 
muzeum1939.pl/przewodnicy

WYSTAWY W JĘZYKACH:

WYSTAWA GŁÓWNA:

AUDIOPRZEWODNIK:

POLSKIM

AUDIODESKRYPCJA JĘZYK MIGOWY

ANGIELSKIM

NIEMIECKI

FRANCUSKI ROSYJSKI

POLSKI ANGIELSKI

AD

POZIOM -3 POZIOM 0

„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-

estych.  Można ją zwiedzić na podstawie biletu na 

wystawę główną. 

WYSTAWA
DLA DZIECI
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Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 

na poziomie -3 można zakupić przedmioty 

inspirowane historią II wojny światowej. Wśród 

bogatego asortymentu oferujemy gadżety 

pamiątkowe zarówno dla najmłodszych, jak 

i osób dorosłych, pasjonujących się tematyką 

II wojny światowej. Dla klientów sklepu przygoto-

wano skrzynkę na kartki pocztowe, które można 

wysłać w każde miejsce na świecie.

SKLEP POZIOM -3

Przy wyjściu z wystawy głównej, na poziomie -3, 
znajduje się bistro serwujące przygotowywane 
na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 

muzeum1939.pl

Odwiedź sklep online
muzeum1939.comarch-esklep.pl

Zniżka za opłatę parkingową po zakończeniu zwiedzania 
(punkt informacyjny na poziomie -1)

PARKING PODZIEMNY miejsca142
SZATNIA

UDOGODNIENIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WINDY

WÓZKI INWALIDZKIE

PLANY TYFLOGRAFICZNE

SZEROKIE PRZEJAZDY

O MUZEUM
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.
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1. Narodziny i ekspansja 
totalitaryzmów
2. Pokój za wszelką cenę?
3. A więc wojna!
4. Wojna zimowa
5. Wojna nowego typu
6. Wojna bez litości

14. Wojna bez litości
15. Koniec wojny
16. Po wojnie
17. Po obu stronach kurtyny
18. Od wojny do wolności

7. Okupacja i kolaboracja
8. Terror
9. Zagłada
10. Czystki etniczne
11. Opór
12. Walka o tajemnicę
13. Wszystko dla zwycięstwa

A. Ku Europie wersalskiej
B. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji
C. Podróż w czasie – wystawa dla dzieci

Zainteresowanych oprowadzaniem po wystawie głównej z przewodnikiem 
prosimy o bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnie- nia. Aktualna lista dostępna jest pod adresem 
muzeum1939.pl/przewodnicy

WYSTAWY W JĘZYKACH:

WYSTAWA GŁÓWNA:

AUDIOPRZEWODNIK:

POLSKIM

AUDIODESKRYPCJA JĘZYK MIGOWY

ANGIELSKIM

NIEMIECKI

FRANCUSKI ROSYJSKI

POLSKI ANGIELSKI

AD

POZIOM -3 POZIOM 0

„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-

estych.  Można ją zwiedzić na podstawie biletu na 

wystawę główną. 
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Martwa Wisła

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znajduje 

się w centrum miasta, w pobliżu Motławy. 

Siedziba instytucji mieści się przy placu 

Władysława Bartoszewskiego, nieopodal 

ważnych dla kraju historycznych miejsc, takich 

jak gmach Poczty Polskiej, Stocznia Gdańska 

oraz Sala BHP.

Muzeum jest dobrze skomunikowane ze 

Śródmieściem i innymi dzielnicami miasta.

JAK DOJECHAĆ?

BLISKO Z:

autobusem: linia 130  
przystanek Muzeum II Wojny Światowej

samochodem spacerem

LOKALIZACJA

POZIOM -3POZIOM -3

POZIOM -3

WYSTAWA 
GŁÓWNA
Sercem Muzeum jest zlokalizowana 14 m 

pod ziemią wystawa główna, zajmująca 

powierzchnię 5 tys. m2, co czyni ją jedną 

z największych ekspozycji prezentowanych 

przez muzea historyczne na świecie. 

Jest to opowieść o tragicznym doświadczeniu 

Polaków i innych narodów, 

o genezie wojny i jej skutkach, o ofiarach 

i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. 

Ma być swoistą lekcją historii i przypominać 

o tym najtragiczniejszym, jak dotąd, międzyna-

rodowym konflikcie.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 

na poziomie -3 można zakupić przedmioty 

inspirowane historią II wojny światowej. Wśród 

bogatego asortymentu oferujemy gadżety 

pamiątkowe zarówno dla najmłodszych, jak 

i osób dorosłych, pasjonujących się tematyką 

II wojny światowej. Dla klientów sklepu przygoto-

wano skrzynkę na kartki pocztowe, które można 

wysłać w każde miejsce na świecie.

SKLEP POZIOM -3

Przy wyjściu z wystawy głównej, na poziomie -3, 
znajduje się bistro serwujące przygotowywane 
na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 

muzeum1939.pl

Odwiedź sklep online
muzeum1939.comarch-esklep.pl

Zniżka za opłatę parkingową po zakończeniu zwiedzania 
(punkt informacyjny na poziomie -1)

PARKING PODZIEMNY miejsca142
SZATNIA

UDOGODNIENIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WINDY

WÓZKI INWALIDZKIE

PLANY TYFLOGRAFICZNE

SZEROKIE PRZEJAZDY

O MUZEUM
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.
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totalitaryzmów
2. Pokój za wszelką cenę?
3. A więc wojna!
4. Wojna zimowa
5. Wojna nowego typu
6. Wojna bez litości

14. Wojna bez litości
15. Koniec wojny
16. Po wojnie
17. Po obu stronach kurtyny
18. Od wojny do wolności

7. Okupacja i kolaboracja
8. Terror
9. Zagłada
10. Czystki etniczne
11. Opór
12. Walka o tajemnicę
13. Wszystko dla zwycięstwa

A. Ku Europie wersalskiej
B. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji
C. Podróż w czasie – wystawa dla dzieci

Zainteresowanych oprowadzaniem po wystawie głównej z przewodnikiem 
prosimy o bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnie- nia. Aktualna lista dostępna jest pod adresem 
muzeum1939.pl/przewodnicy

WYSTAWY W JĘZYKACH:

WYSTAWA GŁÓWNA:

AUDIOPRZEWODNIK:

POLSKIM

AUDIODESKRYPCJA JĘZYK MIGOWY

ANGIELSKIM

NIEMIECKI

FRANCUSKI ROSYJSKI

POLSKI ANGIELSKI

AD

POZIOM -3 POZIOM 0

„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-

estych.  Można ją zwiedzić na podstawie biletu na 

wystawę główną. 
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znajduje 

się w centrum miasta, w pobliżu Motławy. 

Siedziba instytucji mieści się przy placu 

Władysława Bartoszewskiego, nieopodal 

ważnych dla kraju historycznych miejsc, takich 

jak gmach Poczty Polskiej, Stocznia Gdańska 

oraz Sala BHP.

Muzeum jest dobrze skomunikowane ze 

Śródmieściem i innymi dzielnicami miasta.

JAK DOJECHAĆ?

BLISKO Z:

autobusem: linia 130  
przystanek Muzeum II Wojny Światowej

samochodem spacerem

LOKALIZACJA

POZIOM -3POZIOM -3

POZIOM -3

WYSTAWA 
GŁÓWNA
Sercem Muzeum jest zlokalizowana 14 m 

pod ziemią wystawa główna, zajmująca 

powierzchnię 5 tys. m2, co czyni ją jedną 

z największych ekspozycji prezentowanych 

przez muzea historyczne na świecie. 

Jest to opowieść o tragicznym doświadczeniu 

Polaków i innych narodów, 

o genezie wojny i jej skutkach, o ofiarach 

i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. 

Ma być swoistą lekcją historii i przypominać 

o tym najtragiczniejszym, jak dotąd, międzyna-

rodowym konflikcie.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 

na poziomie -3 można zakupić przedmioty 

inspirowane historią II wojny światowej. Wśród 

bogatego asortymentu oferujemy gadżety 

pamiątkowe zarówno dla najmłodszych, jak 

i osób dorosłych, pasjonujących się tematyką 

II wojny światowej. Dla klientów sklepu przygoto-

wano skrzynkę na kartki pocztowe, które można 

wysłać w każde miejsce na świecie.

SKLEP POZIOM -3

Przy wyjściu z wystawy głównej, na poziomie -3, 
znajduje się bistro serwujące przygotowywane 
na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 

muzeum1939.pl

Odwiedź sklep online
muzeum1939.comarch-esklep.pl

Zniżka za opłatę parkingową po zakończeniu zwiedzania 
(punkt informacyjny na poziomie -1)

PARKING PODZIEMNY miejsca142
SZATNIA

UDOGODNIENIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WINDY

WÓZKI INWALIDZKIE

PLANY TYFLOGRAFICZNE

SZEROKIE PRZEJAZDY

O MUZEUM
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.

KINO POZIOM -3
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1. Narodziny i ekspansja 
totalitaryzmów
2. Pokój za wszelką cenę?
3. A więc wojna!
4. Wojna zimowa
5. Wojna nowego typu
6. Wojna bez litości

14. Wojna bez litości
15. Koniec wojny
16. Po wojnie
17. Po obu stronach kurtyny
18. Od wojny do wolności

7. Okupacja i kolaboracja
8. Terror
9. Zagłada
10. Czystki etniczne
11. Opór
12. Walka o tajemnicę
13. Wszystko dla zwycięstwa

A. Ku Europie wersalskiej
B. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji
C. Podróż w czasie – wystawa dla dzieci

Zainteresowanych oprowadzaniem po wystawie głównej z przewodnikiem 
prosimy o bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnie- nia. Aktualna lista dostępna jest pod adresem 
muzeum1939.pl/przewodnicy

WYSTAWY W JĘZYKACH:

WYSTAWA GŁÓWNA:

AUDIOPRZEWODNIK:

POLSKIM

AUDIODESKRYPCJA JĘZYK MIGOWY

ANGIELSKIM

NIEMIECKI

FRANCUSKI ROSYJSKI

POLSKI ANGIELSKI

AD

POZIOM -3 POZIOM 0

„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-

estych.  Można ją zwiedzić na podstawie biletu na 

wystawę główną. 
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znajduje 

się w centrum miasta, w pobliżu Motławy. 

Siedziba instytucji mieści się przy placu 

Władysława Bartoszewskiego, nieopodal 

ważnych dla kraju historycznych miejsc, takich 

jak gmach Poczty Polskiej, Stocznia Gdańska 

oraz Sala BHP.

Muzeum jest dobrze skomunikowane ze 

Śródmieściem i innymi dzielnicami miasta.

JAK DOJECHAĆ?

BLISKO Z:

autobusem: linia 130  
przystanek Muzeum II Wojny Światowej

samochodem spacerem

LOKALIZACJA

POZIOM -3POZIOM -3

POZIOM -3

WYSTAWA 
GŁÓWNA
Sercem Muzeum jest zlokalizowana 14 m 

pod ziemią wystawa główna, zajmująca 

powierzchnię 5 tys. m2, co czyni ją jedną 

z największych ekspozycji prezentowanych 

przez muzea historyczne na świecie. 

Jest to opowieść o tragicznym doświadczeniu 

Polaków i innych narodów, 

o genezie wojny i jej skutkach, o ofiarach 

i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. 

Ma być swoistą lekcją historii i przypominać 

o tym najtragiczniejszym, jak dotąd, międzyna-

rodowym konflikcie.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 

na poziomie -3 można zakupić przedmioty 

inspirowane historią II wojny światowej. Wśród 

bogatego asortymentu oferujemy gadżety 

pamiątkowe zarówno dla najmłodszych, jak 

i osób dorosłych, pasjonujących się tematyką 

II wojny światowej. Dla klientów sklepu przygoto-

wano skrzynkę na kartki pocztowe, które można 

wysłać w każde miejsce na świecie.

SKLEP POZIOM -3

Przy wyjściu z wystawy głównej, na poziomie -3, 
znajduje się bistro serwujące przygotowywane 
na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 

muzeum1939.pl

Odwiedź sklep online
muzeum1939.comarch-esklep.pl

Zniżka za opłatę parkingową po zakończeniu zwiedzania 
(punkt informacyjny na poziomie -1)

PARKING PODZIEMNY miejsca142
SZATNIA

UDOGODNIENIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WINDY

WÓZKI INWALIDZKIE

PLANY TYFLOGRAFICZNE

SZEROKIE PRZEJAZDY

O MUZEUM
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.
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totalitaryzmów
2. Pokój za wszelką cenę?
3. A więc wojna!
4. Wojna zimowa
5. Wojna nowego typu
6. Wojna bez litości

14. Wojna bez litości
15. Koniec wojny
16. Po wojnie
17. Po obu stronach kurtyny
18. Od wojny do wolności

7. Okupacja i kolaboracja
8. Terror
9. Zagłada
10. Czystki etniczne
11. Opór
12. Walka o tajemnicę
13. Wszystko dla zwycięstwa

A. Ku Europie wersalskiej
B. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji
C. Podróż w czasie – wystawa dla dzieci

Zainteresowanych oprowadzaniem po wystawie głównej z przewodnikiem 
prosimy o bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnie- nia. Aktualna lista dostępna jest pod adresem 
muzeum1939.pl/przewodnicy

WYSTAWY W JĘZYKACH:

WYSTAWA GŁÓWNA:

AUDIOPRZEWODNIK:

POLSKIM

AUDIODESKRYPCJA JĘZYK MIGOWY

ANGIELSKIM

NIEMIECKI

FRANCUSKI ROSYJSKI

POLSKI ANGIELSKI

AD

POZIOM -3 POZIOM 0

„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-

estych.  Można ją zwiedzić na podstawie biletu na 

wystawę główną. 
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znajduje 

się w centrum miasta, w pobliżu Motławy. 

Siedziba instytucji mieści się przy placu 

Władysława Bartoszewskiego, nieopodal 

ważnych dla kraju historycznych miejsc, takich 

jak gmach Poczty Polskiej, Stocznia Gdańska 

oraz Sala BHP.

Muzeum jest dobrze skomunikowane ze 

Śródmieściem i innymi dzielnicami miasta.

JAK DOJECHAĆ?

BLISKO Z:

autobusem: linia 130  
przystanek Muzeum II Wojny Światowej

samochodem spacerem

LOKALIZACJA

POZIOM -3POZIOM -3

POZIOM -3

WYSTAWA 
GŁÓWNA
Sercem Muzeum jest zlokalizowana 14 m 

pod ziemią wystawa główna, zajmująca 

powierzchnię 5 tys. m2, co czyni ją jedną 

z największych ekspozycji prezentowanych 

przez muzea historyczne na świecie. 

Jest to opowieść o tragicznym doświadczeniu 

Polaków i innych narodów, 

o genezie wojny i jej skutkach, o ofiarach 

i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. 

Ma być swoistą lekcją historii i przypominać 

o tym najtragiczniejszym, jak dotąd, międzyna-

rodowym konflikcie.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 

na poziomie -3 można zakupić przedmioty 

inspirowane historią II wojny światowej. Wśród 

bogatego asortymentu oferujemy gadżety 

pamiątkowe zarówno dla najmłodszych, jak 

i osób dorosłych, pasjonujących się tematyką 

II wojny światowej. Dla klientów sklepu przygoto-

wano skrzynkę na kartki pocztowe, które można 

wysłać w każde miejsce na świecie.

SKLEP POZIOM -3

Przy wyjściu z wystawy głównej, na poziomie -3, 
znajduje się bistro serwujące przygotowywane 
na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 

muzeum1939.pl

Odwiedź sklep online
muzeum1939.comarch-esklep.pl

Zniżka za opłatę parkingową po zakończeniu zwiedzania 
(punkt informacyjny na poziomie -1)

PARKING PODZIEMNY miejsca142
SZATNIA

UDOGODNIENIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WINDY

WÓZKI INWALIDZKIE

PLANY TYFLOGRAFICZNE

SZEROKIE PRZEJAZDY

O MUZEUM
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.

KINO POZIOM -3

A

B

B

1

2
3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14
1516

17

18

C

kino

WEJŚCIE

kasy

szatnia

WYJŚCIE

sklep

bistro

wystawa 
czasowa

sala
konferencyjna

1. Narodziny i ekspansja 
totalitaryzmów
2. Pokój za wszelką cenę?
3. A więc wojna!
4. Wojna zimowa
5. Wojna nowego typu
6. Wojna bez litości

14. Wojna bez litości
15. Koniec wojny
16. Po wojnie
17. Po obu stronach kurtyny
18. Od wojny do wolności

7. Okupacja i kolaboracja
8. Terror
9. Zagłada
10. Czystki etniczne
11. Opór
12. Walka o tajemnicę
13. Wszystko dla zwycięstwa

A. Ku Europie wersalskiej
B. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji
C. Podróż w czasie – wystawa dla dzieci

Zainteresowanych oprowadzaniem po wystawie głównej z przewodnikiem 
prosimy o bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnie- nia. Aktualna lista dostępna jest pod adresem 
muzeum1939.pl/przewodnicy

WYSTAWY W JĘZYKACH:

WYSTAWA GŁÓWNA:

AUDIOPRZEWODNIK:

POLSKIM

AUDIODESKRYPCJA JĘZYK MIGOWY

ANGIELSKIM

NIEMIECKI

FRANCUSKI ROSYJSKI

POLSKI ANGIELSKI

AD

POZIOM -3 POZIOM 0

„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-

estych.  Można ją zwiedzić na podstawie biletu na 

wystawę główną. 
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znajduje 

się w centrum miasta, w pobliżu Motławy. 

Siedziba instytucji mieści się przy placu 

Władysława Bartoszewskiego, nieopodal 

ważnych dla kraju historycznych miejsc, takich 

jak gmach Poczty Polskiej, Stocznia Gdańska 

oraz Sala BHP.

Muzeum jest dobrze skomunikowane ze 

Śródmieściem i innymi dzielnicami miasta.

JAK DOJECHAĆ?

BLISKO Z:

autobusem: linia 130  
przystanek Muzeum II Wojny Światowej

samochodem spacerem

LOKALIZACJA

POZIOM -3POZIOM -3

POZIOM -3

WYSTAWA 
GŁÓWNA
Sercem Muzeum jest zlokalizowana 14 m 

pod ziemią wystawa główna, zajmująca 

powierzchnię 5 tys. m2, co czyni ją jedną 

z największych ekspozycji prezentowanych 

przez muzea historyczne na świecie. 

Jest to opowieść o tragicznym doświadczeniu 

Polaków i innych narodów, 

o genezie wojny i jej skutkach, o ofiarach 

i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. 

Ma być swoistą lekcją historii i przypominać 

o tym najtragiczniejszym, jak dotąd, międzyna-

rodowym konflikcie.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: 

„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz 

„Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia 

polskie doświadczenie wojenne, wpisane 

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Została ona podzielona na 18 sekcji tematycz-

nych, co odzwierciedla układ sal.

Na poziomie -3 znajduje się sala wystaw 

czasowych. To miejsce, w którym prezentujemy 

ekspozycje poruszające różne aspekty II wojny 

światowej. O najnowszych tematach wystaw 

informujemy na naszej stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych. Przed zwiedza-

niem należy zakupić dodatkowy bilet.

WYSTAWA 
CZASOWA

POZIOM -2

POZIOM -3, +4

Znajdująca się na poziomie -2 Strefa Nowych 

Technologii to przestrzeń skupiająca innowa-

cyjne projekty wcześniej niepraktykowane w 

muzealnictwie. Można tu bezpłatnie doświadczyć 

wirtualnego spaceru po Westerplatte i lasach 

piaśnickich oraz zapoznać się z technologią AR. 

Ponadto prezentowana jest „Kartka z powstania” 

– pierwszy w Polsce projekt filmowy zrealizowany 

w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). 

Bilet na projekcję jest dodatkowo płatny 

w kasach.

STREFA
NOWYCH
TECHNOLOGII

Na poziomie +2 znajduje się Biblioteka będąca 

przestrzenią do spokojnej pracy i nauki. Nasze 

zbiory liczą ponad 30 tys. publikacji – nie tylko 

w języku, polskim, ale również w ok. 30 innych 

językach. Dysponujemy materiałami, które 

umożliwiają czytelnikowi prowadzenie interdy-

scyplinarnych badań nad II wojną światową. 

Oferujemy czytelnię z bogatym księgozbiorem 

dotyczącym historii XX w. Aktualne godziny 

otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie 

internetowej Muzeum.

BIBLIOTEKA POZIOM +2

POZIOM -3

W naszym sklepie muzealnym mieszczącym się 
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na miejscu potrawy. Jest to doskonała prze-
strzeń na chwilę odpoczynku i dalsze zaplanowa-
nie zwiedzania.

Natomiast zlokalizowana na poziomie +4 restau-
racja jest idealnym miejscem do odpoczynku po 
zwiedzaniu. Na miejscu serwowane są potrawy 
kuchni polskiej, ale nie tylko. Dzięki lokalizacji 
restauracji goście dodatkowo mogą podziwiać 
wyjątkową panoramę Starego i Głównego Miasta. 

STREFA
GASTRONOMICZNA

Część hotelowa Muzeum mieści się na 
parterze budynku i oferuje pięć pokoi dwu-
osobowych oraz trzy apartamenty dwupozio-
mowe 
o powierzchni od 85–116 m2. 

Dla gości hotelowych dostępne są: wspólna 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala 
telewizyjna, monitorowany parking podziem-
ny oraz patio, które jest idealnym miejscem 
relaksu.

Dodatkowo goście dokonujący rezerwacji 
poprzez stronę internetową apartamentów 
lub przez bezpośredni kontakt z recepcją 
otrzymają darmowy bilet wstępu na wystawę 
główną Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

APARTAMENTY

Przed zwiedzaniem swoją odzież wierzchnią 
należy zostawić w bezpłatnej szatni znajdującej 
się na poziomie -3, a wszelkie duże torby, plecaki 
oraz inne przedmioty w szafkach zamykanych 
na klucz.

SZATNIA 
I SZAFKI

Wszelkie aktualne wiadomości na temat pracy Muzeum
 II Wojny Światowej w Gdańsku oraz planowanych 
wydarzeniach znajdują się na naszej stronie internetowej 
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to 

instytucja, której działaniom przyświeca hasło 

„Kultura wielu wymiarów”. Na jednej z najwięk-

szych powierzchni wystawienniczych w Europie, 

za pomocą nie tylko artefaktów, ale również 

nowoczesnych technologii, przedstawiono 

historię cywilnej ludności żyjącej w trakcie 

II wojny światowej, a także ukazano polskie 

doświadczenia na tle innych narodów.

Kino Muzeum jest zlokalizowane na poziomie -3. 

Jego działalność nawiązuje do tradycji kin 

studyjnych, prezentując ambitny repertuar 

współczesny oraz klasykę kina. W ramach cyklu 

KINOHISTORIA organizujemy spotkania filmowe 

z udziałem aktorów, reżyserów, historyków 

i filmoznawców. Aktualny repertuar kina 

znajduje się na naszej stronie internetowej.
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„Podróż w czasie” to część wystawy głównej Muzeum 

przeznaczonej dla dzieci poniżej dwunastego roku 

życia. Ekspozycja składa się z trzech osobnych pokoi, 

będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej 

rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po 

wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji 

niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Dzieci 

mogą również poczuć atmosferę polskiej przedwojen-

nej szkoły dzięki zrekonstruowanej klasie z lat trzydzi-
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