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Kulturalne 
perły Dobre muzeum to takie, które 

ofertą, programem zwiedzania 
i dodatkowymi działaniami,  
na przykład edukacyjnymi, 
organizuje gościom czas.  
Nie zawsze potrzeba do tego 
dużych nakładów finansowych. 
Często wystarczy dobry pomysł, 
aby placówkę wypełnić cennymi 
eksponatami i przyciągnąć ludzi. 
Zwycięzcy rankingu „Wspólnoty” 
świetnie wiedzą, jak to robić. 
Autor: Dominik Krzysztofowicz

O d 2007 roku liczba osób odwie-
dzających polskie muzea wzrosła 
o 50 proc. (z 20,4 mln w 2007 ro-

ku do 30,6 mln w 2014). Nic dziw-
nego, skoro zarówno samorządy, jak 
i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego finansują budowę coraz 
to nowocześniejszych gmachów, zdo-
bywających międzynarodowe nagro-
dy architektoniczne. W tej walce nie 
można jednak zapominać, że najważ-
niejsze w muzeum jest jego wnętrze. 
Ale i najciekawsze eksponaty, ekspozy-
cje czy urządzenia multimedialne nie 
przyciągną turystów bez odpowiednio 
pomyślanej oferty. Muzea, które pre-
zentujemy w rankingu, wiedzą, jak za-
chęcić turystów do odwiedzin. Za to 
też zdobywają europejskie nagrody.

Metodologia
Poprosiliśmy samorządy, aby same 
wskazały muzea – organizowane przez 
nie – które w ich ocenie są godne na-
śladowania i którymi chcą się chwa-
lić. W  ten sposób powstała elita sa-
morządowych placówek organizowa-
nych przez województwa i miasta wo-
jewódzkie. 

W  następnej kolejności zapytaliśmy 
o  sprawy czysto formalne: ile prze-
znaczają rocznie na prowadzenie pla-
cówek, o  liczbę gości oraz o działa-
nia „miękkie”, czyli jaki mają patent 
na przyciągnięcie turystów, o  ofer-
tę, programy zwiedzania, dodatkowe 
wydarzenia organizowane w placów-
kach. Te ostatnie miały zresztą decy-
dujący wpływ na ostateczny wynik. Po 
przeanalizowaniu otrzymanych zgło-
szeń i przyznaniu punktacji powsta-
ła lista TOP 10 samorządowych mu-
zeów w dwóch kategoriach: placówek 
organizowanych przez miasta woje-
wódzkie i przez województwa samo- 
rządowe. 

Więcej nie zawsze  
znaczy lepiej
Analizując dotacje otrzymywane przez 
muzea od ich organizatorów oraz licz-
bę odwiedzin czy zdobyte nagrody, 
nietrudno dostrzec, że wysokość do-
tacji nie zawsze przekłada się na pozo-
stałe wskaźniki. Dla przykładu, ósme 
w rankingu placówek wojewódzkich 
Muzeum Narodowe w Szczecinie przy 
najwyższej dotacji podmiotowej (około 

10–11 mln zł rocznie) spośród placó-
wek ujętych w swojej kategorii zajmu-
je dopiero 7. miejsce pod względem 
liczby odwiedzin (około 110 tys. osób 
w zeszłym roku). Nie otrzymało też 
nagród, za to przygotowało bardzo cie-
kawą ofertę dla odwiedzających. Dla 
odmiany Muzeum Zamoyskich w Ko-
złówce, mimo braku nagród (choć 
z  ciekawą ofertą lekcji muzealnych) 
przy dotacji rzędu niecałych 3 mln zł 
od woj. lubelskiego jest jednym z naj-
częściej odwiedzanych wojewódzkich 
muzeów (co roku utrzymuje się stała 
liczba gości – ok. 200 tys. osób). 
Nie można oczywiście określić, ja-
ka kwota dotacji jest optymalna i za-
pewnia wysoki poziom atrakcyjności 
– każde muzeum jest inne, więc po-
trzebuje różnych kwot na utrzymanie 
personelu, eksponatów, a także stwo-
rzenie atrakcyjnej oferty. Ale zarówno 
w przypadku muzeów prowadzonych 
przez miasta wojewódzkie, jak i woje-
wództwa średnia dotacja od samorzą-
du wynosi 4 mln zł rocznie.
Dotacja podmiotowa na poziomie nie-
całych 7 mln zł wystarczyła (oczywi-
ście przy dodatkowych innych źró-

Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Fot. Julia Sielicka 
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Miejsce  Muzeum Organizator  Frekwencja
2013

Frekwencja 
2014

Frekwencja 
2015

Punktacja  
za frekwencję 

(1–10 pkt)

Punktacja  
za nagrody 

(0–5 pkt)

Punktacja  
za ofertę  
(0–5 pkt) 

Podumowanie 
punktacji

1 Muzeum Sztuki w Łodzi Łódzkie 125 852 165 578 348 152 10 4 4 18

2 Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie

Małopolskie 124 531 128 034 196 185 7 4 4 15

3 Muzeum Archeologiczne  
w Biskupinie

Kujawsko-pomorskie 166 416 179 242 196 962 8 2 3 13

4 Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywcze-

go w Szreniawie

Wielkopolskie bd. 122 389 120 239 5 3 4 12

5 Muzeum Zamoyskich  
w Kozłówce

Lubelskie 201 000 204 000 210 000 9 0 2 11

6 Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku

Warmińsko-mazur-
skie

166 035 117 674 169 934 6 1 3 10

7 Muzeum Pomorza  
Środkowego w Słupsku

Pomorskie 74 497 84 294 92 127 3 3 3 9

8 Muzeum Narodowe  
w Szczecinie

Zachodniopomorskie bd. 100 252 110 017 4 1 3 8

9 Muzeum Mazowieckie 
w Płocku

Mazowieckie 78 913 81 133 71 027 2 2 3 7

10 Muzeum Rolnictwa  
im. Ks. Krzysztofa Kluka  

w Ciechanowcu

Podlaskie 20 271 19 775 24 136 1 2 3 6

Miejsce Muzeum Organizator Frekwencja 
2013

Frekwencja 
2014

Frekwencja 
2015

Punktacja za 
frekwencję 
(1–10 pkt)

Punktacja  
za nagrody  

(0–5 pkt)

Punktacja  
za ofertę  
(0–5 pkt) 

Podsumowanie 
punktacji

1 Muzeum Powstania  
Warszawskiego

Warszawa 535 762 474 542 546 263 10 5 5 20

2 Europejskie Centrum 
Solidarności

Gdańsk 124 490 307 581 8 4 4 16

3 Muzeum Okręgowe 
w Toruniu

Toruń 291 245 292 426 355 779 9 4 2 15

4 Muzeum Okręgowe  
im. Leona  

Wyczółkowskiego  
w Bydgoszczy

Bydgoszcz 64 507 90 080 77 514 5 4 5 14

5 Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie  

(MOCAK) 

Kraków 61 409 105 365 121 053 7 3 3 13

6 Muzeum tradycji  
niepodległościowych

Łódź 101 026 102 833 114 814 6 1 4 11

7 Muzeum Historii Katowic Katowice 83 189 61 303 4 2 4 10

8 Muzeum Dobranocek Rzeszów 23 664 24 113 25 352 2 1 5 8

9 Muzeum Zabawek  
i Zabawy

Kielce 32 556 34 904 39 588 3 0 3 6

10 Lubuskie Muzeum  
Wojskowe w Zielonej Górze

Zielona Góra 19 577 21 566 22 703 1 1 3 5

dłach finansowania, np. środki unij-
ne), aby zapewnić sukces Muzeum 
Sztuki w  Łodzi. Placówka zajęła 
w rankingu muzeów wojewódzkich 
1. miejsce (w ubiegłym roku miała 
też najwyższą frekwencję w swojej 
kategorii: 348 152 osoby). Muzeum 
zdobyło mnóstwo nagród i ma świet-
ne programy i ofertę – o tym na ko-
lejnych stronach. Na drugiej pozycji 
znalazło się Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego w Krakowie, które może po-
chwalić się równie imponującą ko-
lekcją nagród i podobnie atrakcyjną 
ofertą przy trzykrotnie niższym po-
ziomie finansowania z budżetu samo-
rządu. 
Podobne rozbieżności występują na 
pierwszym i drugim miejscu w kate-
gorii miast wojewódzkich. Muzeum 
Powstania Warszawskiego otrzymuje 
co roku od miasta 9–10 mln zł. Nato-
miast Europejskie Centrum Solidar-
ności w Gdańsku dostało w zeszłym 
roku około 4,2 mln zł. Oba muzea 
oferują turystom wiele, oba zostały 
też docenione wieloma nagrodami. 

Muzea z europejskiej półki
Polskie muzea nie odbiegają, a czę-
sto nawet przewyższają swoją ofer-
tą czy podejmowanymi działaniami 
edukacyjnymi placówki europejskie. 
Świadczą o tym liczne nagrody. Jed-

nym z  liderów jest tu Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, które może 
pochwalić się między innymi zwy-
cięstwem w  konkursie The Webby 
Awards, w ramach którego Akademia 
Sztuki Cyfrowej (International Acade-
my of Digital Arts and Sciences) na-
gradza najlepsze strony internetowe. 
Strona www.warsawrising.eu dosta-
ła „Oscara internetu”, czyli Webby 
Winner dla najlepszego na świecie 
serwisu internetowego instytucji kul-
tury. Wygrała także w kategorii Pe-
ople’s Voice.
Europejskie Centrum Solidarności 
otrzymało Nagrodę Muzealną Rady 
Europy 2016. W uzasadnieniu stwier-
dzono, że ECS „jest fascynującym 
przykładem instytucji kultury działa-
jącej na rzecz promocji wolności i so-
lidarności. Wydarzenia, do których się 
odwołuje i program instytucji, czyni 
z niej forum współczesnej Europy”.
Z kolei Muzeum im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy, będące czę-
ścią Szlaku Wody, Przemysłu i Rze-
miosła TeH2O, w  2015 roku zdo-
było pierwszą nagrodę w konkursie 
„Zrównoważona Turystyka Kulturo-
wa” (Destination of Sustainable Cul-
tural Tourism 2015), organizowanym 
przez European Culture Tourism Ne-
twork (Europejska Sieć Turystyki Kul-
turowej). 

9,6
mln zł

dotacji otrzymało 
w 2015 r.  

od miasta Muzeum 
Powstania 

Warszawskiego

Ranking muzeów prowadzonych przez województwa Ranking muzeów prowadzonych przez miasta wojewódzkie

Fot. Muzeum Sztuki w Łodzi
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B yć w Łodzi i nie odwiedzić Mu-
zeum Sztuki to jak zwiedzać Nowy 
Jork i nie zobaczyć Empire State 

Building. Może się wydawać, że sztu-
ka nowoczesna jest ciężka do zrozu-
mienia, ale w łódzkim muzeum staje 
się czytelna i bliższa dzięki nowoczes- 
nemu zapleczu. Muzeum „nie śpi”, 
ciągle coś się tam dzieje. Organizowa-

ne są warsztaty edukacyjne, także dla 
całych rodzin, co roku placówka przy-
znaje nagrody dla niezależnych arty-
stów. Aktywnie współpracuje z uczel-
niami wyższymi i organizuje konferen-
cje. To wszystko zapewniło jej zwy-
cięstwo w  kategorii muzeów woje- 
wódzkich.
Placówka wychodzi ze swoją dzia-
łalnością daleko poza granice kraju. 
W 2015 roku przygotowała dwie du-
że wystawy polskiej sztuki XIX i XX 
w. w Chinach i Brazylii. W najważ-
niejszych metropoliach – Pekinie i Sao 
Paulo – obejrzało je prawie 220 tysię-
cy osób.

3 budynki, jedno muzeum
Muzeum Sztuki to perełka na tle in-
stytucji kulturalnych w Polsce. Wycho-
dzi poza wszelkie formaty. Znajdziemy 
w nim nowoczesne instalacje, grafiki, 
fotografie. Przyciąga świeżą formułą, 
minimalizmem, dając w zamian wspa-
niałą lekcję sztuki. Wszystko znajdzie-
my w  trzech siedzibach łódzkiego 
muzeum, podzielonych tematycznie. 
MS1, mieszczące się w dawnym Pa-
łacu Poznańskiego przy ul. Więckow-
skiego 36, wyróżnia się stworzoną 
przez Władysława Strzemińskiego Salą 
Neoplastyczną, w której prezentowana 
jest kolekcja europejskiej awangardy. 
MS2 ulokowane w poprzemysłowym 
budynku tkalni, przy Manufakturze, 
kusi kolekcją z przełomu XIX/XX w. 
Natomiast Muzeum Pałac Herbsta 
– rezydencja należąca niegdyś do rodzi-
ny łódzkich przemysłowców – to Gale-
ria Sztuki Dawnej, gdzie prezentowane 
są arcydzieła polskiego malarstwa.

Bezkonkurencyjne „Podszepty”
Zwiedzanie muzeum urozmaica bo-
gata oferta dodatkowa. Dla dzieci or-
ganizowane są warsztaty malowania, 
podczas których dowiadują się, jak łą-
czyć barwy czy wzory, rozwijają swo-
ją kreatywność. Specjaliści tłumaczą 
im, jak prawidłowo odczytywać abs-
trakcyjne dzieła i pokazują, że nie jest 
to nic trudnego. Dla młodzieży i do-
rosłych są warsztaty twórcze, podczas 
których rozwijana jest umiejętność po-
sługiwania się językiem sztuki i inter-
pretacji dzieł.
W Muzeum Pałac Herbsta funkcjonu-
je nowatorski system „Podszepty”. To 
połączenie audiodeskrypcji z elemen-
tami technicznymi, rozmieszczonymi 
w Pałacu, Galerii Sztuki Dawnej oraz 

1. Łódź: Sztuka nowoczesna, 
ale przystępna

Muzeum Sztuki w Łodzi to jedno z najstarszych 
muzeów sztuki współczesnej na świecie.  
Choć pokazuje głównie sztukę nowoczesną, która 
czasami wydaje się niezrozumiała, to pracownicy 
robią wszystko, aby najmłodsi, jak i starsi goście 
mogli się z nią zapoznać i ją polubić. 

348
tys.

osób odwiedziło 
w 2015 roku 

Muzeum Sztuki, 
dwa razy więcej 
niż rok wcześniej

Muzeum Sztuki w Łodzi to łącząca tradycję 
z nowoczesnością chluba Łodzi, regionu,  
jak i całego kraju. Poprzez swoje liczne prezentacje  
jest doceniane na forum międzynarodowym  
– mówi marszałek woj. łódzkiego Witold 
Stępień. – Decyduje o tym, gromadzona latami, 
unikatowa kolekcja, a także wyszukana lokalizacja 
w zrewitalizowanych kompleksach miejskich. 
Mimo że to jedno z najstarszych muzeów sztuki 
współczesnej na świecie, jest jednocześnie jednym 
z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych. 

w ogrodzie. Dzięki nim osoby z dys-
funkcją wzroku mają możliwość samo-
dzielnego i bezpiecznego zwiedzania 
placówki. System został nagrodzony 
w XXXIV edycji Konkursu na Wyda-
rzenie Muzealne Roku Sybilla 2013, 
w kategorii „Digitalizacja i nowe tech-
nologie”. 
Nagrodę Sybilla łódzkie Muzeum 
Sztuki otrzymało również w 2016 ro-
ku. Ponadto w 2014 r. dostało wyróż-
nienie w kategorii „Wystawy Sztuki” 
za wystawę „Teresa Żarnowerówna 
(1897–1949). Artystka końca utopii”. 
Przedstawiała ona jedną z  najbarw-
niejszych, ale i  najbardziej tajemni-
czych artystek dwudziestolecia mię-
dzywojennego. W  tym samym kon-
kursie muzeum otrzymało nagrodę za 
książkę „Zmiana pola widzenia. Druk 
nowoczesny i awangarda” pod redak-
cją Pauliny Kurc-Maj. Ta polsko-angiel-
ska publikacja przedstawia rewolucyj-
ną rolę awangardy w podejściu do pro-
jektowania graficznego.

Z kolei 30 listopada 2015 r. na drugiej 
edycji przeglądu „Muzeum Widzial-
ne”, „Monografia” Muzeum Sztuki 
w Łodzi zdobyła I nagrodę w kategorii 
„Wydawnictwa książkowe lub multi-
medialne”. Dwutomowa „Monografia” 
skupia się na przedwojennej i powo-
jennej historii instytucji, a także uka-
zuje refleksyjne spojrzenia artystów na 
Muzeum Sztuki. A to tylko wybrane 
laury, jakie muzeum zdobyło w ostat-
nich latach. 

Fot. P. Tomczyk
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barokowego, gra w palanta czy 
pétanque – to wszystko jest moż-
liwe właśnie tam. Coś dla siebie 
znajdą najmłodsi – liczne warsz-
taty przybliżające zajęcia daw-
nych mieszkańców pałacu, czy-
tanie bajek, budowanie z ekolo-
gicznych klocków, gry terenowe, 
planszówki oraz wiele innych cie-
kawych zabaw i animacji.
W dawnej pałacowej powozow-
ni działa jedyna w Polsce Galeria 
Sztuki Socrealizmu. Przy dźwię-
kach proletariackich marszów 
ogląda się dzieła sztuki, które 
pomagały krzewić idee socjali-
zmu wśród mas. Wizyta w gale-
rii uczy i bawi. Warto zajrzeć też 
do galerii plenerowej – ekspozy-
cji pomników, m.in. Lenina, Bie-
ruta, Marchlewskiego usuniętych 
z Poronina, Lublina i Włocławka.
Muzeum Zamoyskich to miej-
sce dla wszystkich, którzy śnią 

E ksponaty prezentowane 
w biskupińskim muzeum to 
obiekty archeologiczne. Są 

to przedmioty codziennego użyt-
ku, ale poznać można także re-
konstrukcje sposobów ich użyt-
kowania i zobaczyć sceny z życia 
mieszkańców w  różnych okre-
sach, jak i ich mieszkania. Ekspo-
zycje wzbogacono prezentacjami 
multimedialnymi. Muzeum moż-
na zwiedzać z  przewodnikiem 
albo samodzielnie (dostępne są 
przewodniki książkowe i multi-

medialne) przez cały rok – ekspo-
zycje są zamknięte jedynie 4 dni 
w roku. 
Placówka przygotowała boga-
tą ofertę zajęć dodatkowych, jak 
warsztaty śpiewu białego czy 
tkackie, lekcje tematyczne oraz 
różne imprezy. Największą jest 
Festyn Archeologiczny w Bisku-
pinie organizowany przez 9 dni 
w trzecim tygodniu września. To 
największa w  centralnej Euro-
pie impreza edukacyjna, na któ-
rej kilkuset wykonawców i grupy 

M uzeum Narodowe Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie po-
wstało w 1964 r. i jest jedynym tej ran-

gi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z naj-
większych w Europie. Zgromadziło ekspona-
ty z zakresu kultury materialnej i duchowej 
mieszkańców wsi polskiej. Znajdziemy tu wy-
jątkowy zbiór narzędzi i maszyn rolniczych, 
w tym wyjątkowy zbiór lokomobili parowych 
(prezentowanych również w ruchu). Muzeum 
udostępnia bogatą kolekcję obiektów z działu 
przetwórstwa i przemysłu rolno-spożywczego: 
piekarnictwa, cukrownictwa, przetwórstwa 
owocowo-warzywnego, olejarstwa, mleczar-
stwa, wędliniarstwa, piwowarstwa i gorzel-
nictwa. Jest wiele elementów multimedial-
nych. Między innymi w pałacu prezentującym 

mieszkanie pana dyskretnie wpleciono w wy-
strój wnętrz elementy interaktywne, dzięki 
którym gość może wieloma zmysłami chłonąć 
atmosferę dworu: jest magiczne lustro w Po-
koju Dziadka, książka multimedialna w Biblio-
tece, luneta w Pokoju Pana, nagrania audio.
Niewątpliwą atrakcją są tzw. żywe ekspozy-
cje, w tym budynek inwentarski ze zwierzę-
tami gospodarskimi ras zachowawczych, sad 
dawnych odmian drzew owocowych, ogró-
dek zielarski i pole z tradycyjnymi roślinami 
uprawnymi.
Placówka wyszła z ciekawą inicjatywą skiero-
waną do mieszkańców Szreniawy. Przyznała 
im karty bezpłatnego wstępu uprawniające do 
wizyt we wszystkie dni tygodnia (oprócz po-
niedziałków) i korzystania ze ścieżek spacero-

wych oraz placu zabaw. Karta uprawnia też do 
uczestnictwa w imprezach na terenie placów-
ki. A tych nie brakuje. Corocznie muzeum or-
ganizuje średnio 10 tematycznych imprez ple-
nerowych, które odbywają się raz w miesiącu 
w niedzielę. Do najpopularniejszych należą: 
jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, fe-
styn zielonoświątkowy, „Jesień w domu i za-
grodzie”, „Retro show” czy „Poznańska pyra”.  
Dowodem uznania dla muzeum jest przyzna-
nie mu blisko 30  nagród i wyróżnień w  kon-
kursie  „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybil-
la”, ogłaszanym od 1980 roku przez ministra 
kultury, i w konkursie „Wydarzenie Muzealne 
Roku w Wielkopolsce – Izabella”, organizowa-
nym od 2002 roku  pod patronatem marszał-
ka woj. wielkopolskiego. 

2. Kulturalne skrzydła Małopolski
Krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskiego to największa tego typu placówka w Europie Środkowej.  
Może poszczycić się kolekcją ponad 300 statków powietrznych (samolotów, śmigłowców i szybowców).  
Wiele z nich to konstrukcje unikatowe w skali światowej. 

A le to nie ciekawa ekspozycja, a przede 
wszystkim bogata oferta edukacyjna za-
pewniła muzeum 2. miejsce w naszym 

rankingu. Oprócz ciekawych lekcji organizo-
wanych w muzeum („Skrzydła Wielkiej Woj-
ny”, „Cienie i blaski życia pilota”, „Kamuflaż 
samolotów” – to tylko niektóre z tematów) 
oferuje zajęcia w ramach „Lotniczego przed-

szkola dla najmłodszych”, warsztaty w ramach 
Bonu Kultury, a Kino Lotnik zapewnia projek-
cje ciekawych filmów.
Dzięki nieszablonowym działaniom muzeum 
doczekało się wielu nagród, jak np. Wydarze-
nie Historyczne Roku 2014, gdzie w kategorii 
„Wystawa” wyróżnienie otrzymała wystawa 
stała „Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 

1914–2014”; Certyfikat Jakości TripAdvisor 
(trzecie miejsce wśród najlepszych muzeów 
w Polsce); użytkownicy TripAdvisora uznali 
ponadto Muzeum Lotnictwa Polskiego za naj-
lepszą krakowską instytucję kultury. Placów-
ka doczekała się też certyfikatów dla Miejsca 
Przyjaznego Maluchom i Miejsca Przyjaznego 
Seniorom. 

Inwestujemy w kulturę
Jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem 23 instytucji kultu-
ry, wśród których są miejsca niepowtarzalne: Ośrodek Dokumenta-
cji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, Opera Krakow-
ska, Teatr im. Juliusza Słowackiego – to tylko kilka przykładów, które po-
kazują, jak szerokie jest spektrum naszych działań. Każdego roku zarząd 
województwa inwestuje w małopolską kulturę. Efekty tych wysiłków 
mieszkańcy i turyści mogą podziwiać gołym okiem – to nowe, ciekawe 
architektonicznie obiekty, poszerzona i bardziej dostępna oferta kultu-
ralna czy lepsze standardy pracy i obsługi zwiedzających. Czynnie włą-
czamy się też w wiele wydarzeń organizowanych w Małopolsce  
– zarówno tych największych i najbardziej rozpoznawalnych, jak i lokal-
nych, które zasługują na wsparcie i promocję. 

eLeszek Zegzda 
członek zarządu woj. 
małopolskiego ds. kultury

3. Osada praprzodków
Międzynarodowy  
turniej łuczniczy,  
plenery garncarskie  
czy konkursy mocarzy.  
To i o wiele więcej oferuje 
Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie. Można 
tu zobaczyć nie tylko 
eksponaty zamknięte 
w szklanych gablotach, 
ale na własnej skórze 
przekonać się, jak radzili 
sobie ludzie przed 
tysiącami lat. 

historyczne z Polski i Europy od-
twarzają zajęcia z różnych epok 
oraz prezentują formacje bitew-
ne i uzbrojenie. Podczas festynu 
odbywają się m.in. pokazy rze-
mieślnicze, rekonstrukcje histo-
ryczne, warsztaty taneczne, kon-
certy grup historycznych. 

9
dni

trwa Festyn 
Archeologiczny 
w Biskupinie, 
największa  

taka impreza 
w centralnej  

Europie

4. Żywe muzeum rolnictwa
Jeśli już nauczymy się tkactwa w Biskupinie, koniecznie popróbujmy wiejskiego życia w Szreniawie. Swój dom 
mają tutaj żywe zwierzęta gospodarskie, jest wystawa agrolotnicza, a co roku przez całe wakacje odbywają się 
warsztaty, na których można spróbować sił w garncarstwie, kowalstwie czy wikliniarstwie. 

5. Na herbatce u hrabiego
Kozłówka to wehikuł 
czasu, który przenosi 
odwiedzających  
do przełomu wieków 
XIX i XX. Zachowane 
oryginalne wyposażenie 
pozwoli każdemu poczuć 
się jak arystokrata 
i gość zaproszony na 
popołudniową herbatkę 
do hrabiego. Przechodząc 
przez kolejne sale, można 
zapomnieć, że to muzeum. 
Odnosi się wrażenie,  
że pałac jest zamieszkany, 
a państwo Zamoyscy, 
chwilowo nieobecni, 
niebawem wrócą.

o przeszłości – tych, którzy chcie-
liby, choć na chwilę, przenieść się 
w czasie i przez kilka godzin po-
być z dala od zgiełku miasta i co-
dziennych obowiązków. A wszyst-
ko uzupełnione ciekawą ofertą 
edukacyjną. Obecnie jest to 15 te-
matów lekcji muzealnych („Dużo 

wiedzy w główce po lekcji w Ko-
złówce”), na tyle różnorodnych 
i dostosowanych do wieku uczest-
ników, że każdy może wziąć 
w nich udział. Wiedzę o Kozłów-
ce sprawdzają też dwie gry tere-
nowe, które dostępne są w każdej 
chwili dla zwiedzających. 

N ie tylko pałac i  wspania-
łe ogrody przenoszą turystę 
w  klimat minionych epok. 

Także liczne atrakcje organizo-
wane w Kozłówce: nauka tańca 

Fot. Jacek Leśniewski
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Mieczysław Struk
marszałek woj. pomorskiego

Samorząd województwa jest organi-
zatorem lub współorganizatorem sze-
ściu instytucji muzealnych. Każda z nich, 
ze względu na swoją bogatą ofertę, jest 
godna polecenia. Ja zdecydowanie po-
lecam Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku. Znajdziemy tu między inny-
mi największą na świecie kolekcję zwią-
zaną z twórczością Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, ale także eksponaty zwią-
zane z historią Pomorza i dynastią Gryfi-
tów. W dwóch oddziałach zamiejscowych 
(w Swołowie i Klukach) prezentowane 
jest życie codzienne dawnej wsi pomor-
skiej, jej tradycje i kultura. Jestem prze-
konany, że każdy – niezależnie od wieku 
– znajdzie w pomorskich muzeach coś 
dla siebie. Serdecznie zapraszam do od-
wiedzenia naszego regionu i oczywiście 
muzeów. 

Gustaw Marek Brzezin
marszałek woj. warmińsko-mazurskiego

Muzeum Mikołaja Kopernika we From-
borku to zespół obiektów, we wnętrzach 
których prezentowane są cenne ekspo-
naty związane z dziejami Fromborka, 
sztuką sakralną, astronomią, nowożytną 
medycyną oraz sylwetką jego wielolet-
niego mieszkańca, wybitnego astrono-
ma Mikołaja Kopernika. Muzeum mieści 
się na Wzgórzu Katedralnym, uznanym 
w 1994 roku za Pomnik Historii. Integralną 
częścią jest park astronomiczny, który po-
wstał dzięki rozbudowie istniejącego od 
końca XX wieku obserwatorium astrono-
micznego na Górze Żurawiej. To miejsce 
przybliża historię astronomii dzięki zgro-
madzonym instrumentom, których uży-
wano od XVI do XX w. Można je obejrzeć 
z bliska, a nawet spróbować za ich po-
mocą spojrzeć w niebo. W parku prezen-
towane są rekonstrukcje instrumentów 
Kopernika, lunet z XVII wieku do obserwa-
cji Słońca, a także oryginalne XIX-wieczne 
teleskopy.

Olgierd Geblewicz
marszałek woj. zachodniopomorskiego

Naszą chlubą jest Muzeum Narodowe 
w Szczecinie. To największa instytucja 
kultury w województwie, która spra-
wuje opiekę nad ponad 150 tysiącami 
obiektów sztuki dawnej i współczes- 
nej. W ostatnich latach placówka szyb-
ko się rozwija, unowocześnia i otwiera na 
nowe obszary działalności. W styczniu 
2016 roku pierwsi zwiedzający zagościli 
w Centrum Dialogu „Przełomy”, w którym 
pokazujemy najnowszą historię Szczeci-
na i Pomorza Zachodniego. Mogę śmia-
ło powiedzieć, że Muzeum Narodowe 
w Szczecinie wskoczyło do muzealnej 
ekstraklasy, prezentując dzieła o między-
narodowej sławie. W tym roku mogliśmy 
oglądać wystawę obrazów francuskich 
impresjonistów „Malarze Normandii” i eg-
zotyczne lalki oraz marionetki z Afryki. 
Muzeum nie tylko wypełnia ważną rolę 
naukową i kulturową. Prezentuje historie 
opowiedziane z pasją i pomysłem, w od-
nowionych, pięknych miejscach, które bę-
dąc na Pomorzu Zachodnim koniecznie 
trzeba zobaczyć.

Adam Struzik
marszałek woj. mazowieckiego

Samorząd województwa sprawuje pie-
czę nad blisko 30 instytucjami kultury i nie 
ma kokieterii w stwierdzeniu, że każda 
z nich jest wyjątkowa. Rekomendujemy 
Muzeum Mazowieckie w Płocku, które 
ma nie tylko bogatą historię i unikatową, 
jedną z największych w Polsce kolek-
cję secesji krajowej i zagranicznej, ale też 
dlatego, że w ostatnich latach rozwinęło 
swoją działalność. Samo usytuowanie pla-
cówki – w centrum Płocka przy ul. Tum-
skiej, jest dużym atutem. Mieści się ona 
w odrestaurowanej przez nas secesyjnej 
kamienicy. Odwiedzający mogą poznać 
historię Płocka i północnego Mazow-
sza, podziwiać zbiory malarskie, rzeźby, 
rzemiosła artystycznego, w tym biżute-
rii. O klasie zbiorów najlepiej świadczą 
nazwiska: Wyspiański, Chełmoński, Me-
hoffer, Malczewski, Axentowicz, Pankie-
wicz. Muzeum Mazowieckie wzbogaciło 
się również o nowe oddziały – m.in. Mu-
zeum Żydów Mazowieckich stworzone 
w odrestaurowanej ze środków unijnych 
XIX-wiecznej synagodze. To miejsce wy-
pełniło pustkę po społeczności, której już 
nie ma, a która przez wieki współtworzyła 
tradycję i kulturę naszego regionu.

6. miejsce  
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

7 . miejsce  
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

10. miejsce  
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

8. miejsce  
Muzeum Narodowe w Szczecinie

9. miejsce  
Muzeum Mazowieckie w Płocku
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dia nigdy nie będą tu główną atrakcją 
– natomiast zostały zaprzęgnięte do 
tworzenia nośników historii. Bierze 
się to także z niemożności udostępnia-
nia oryginalnych obiektów zwiedzają-
cym – ale już replika lub rekonstruk-
cja z użyciem nowych technik wpro-
wadza kontakt z historycznymi realia-
mi na zupełnie inny poziom odbioru. 
Multimedia to przede wszystkim: ory-
ginalne nagrania filmowe, wywiady 
z powstańcami oraz liczne fotografie. 
Do tego dźwięki: huk rozrywanych po-
cisków, głosy powstańców, listy Pocz-
ty Polowej odczytywane przez akto-
rów, wreszcie wibracje bijącego serca 
w monumencie centralizującym eks-
pozycję muzeum. 
Jest także kino 3D. Obejrzenie „Mia-
sta Ruin” – 6-minutowej cyfrowej re-
konstrukcji przelotu Liberatorem 
w  czerwcu 1945 r. nad zniszczoną 
Warszawą pozostaje na długo w pa-
mięci odwiedzających.

Klucz do frekwencji
Media społecznościowe są kluczem 
do osiągnięcia frekwencji. Od 2009 r. 
muzeum prowadzi profil na Face- 
booku (ponad 229 tys. osób polubiło 
go) i kanał na YouTube. W 2013 r. za-
łożone zostały konta na Twitterze oraz 
Instagramie. Muzeum oferuje rela-
cje live na profilu na FB, a także krę-
ci filmy sferyczne (360 stopni) z naj-
ważniejszych imprez, np. podczas co-
rocznych obchodów rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Dzię-
ki temu pozostaje w stałym kontakcie 
ze swoimi odbiorcami i aktywizuje ich 
do odwiedzin i uczestnictwa w wyda-
rzeniach.

Wyjątkowy wolontariat
Tym, co wyróżnia Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego jest prężnie działa-
jący wolontariat. W 2015 r. placówka 
współpracowała z ponad 400 wolon-
tariuszami, z których znaczna część to 

osoby współpracujące długotermino-
wo (przynajmniej przez rok). Najwię-
cej z nich angażuje się w pracę Działu 
Ekspozycji (ponad 100 osób), w tym 
aż 30 wolontariuszy posiada upraw-
nienia i oprowadza grupy jako prze-
wodnicy. 
Wolontariusze angażują się również 
w „Wolontariat kompetencji”, prowa-
dząc wywiady z powstańcami, robiąc 
kwerendy, tłumacząc różne materia-
ły na i z języków obcych oraz redagu-
jąc teksty. Wolontariusze występowali 
w roli ankieterów, wspierając projekt 
badania opinii gości muzeum i zaanga-
żowali się w zbiórkę pieniędzy na rzecz 
renowacji powstańczych mogił. Bardzo 
liczną grupę stanowią osoby zaangażo-
wane corocznie w obchody rocznic wy-
buchu Powstania Warszawskiego. 

Wzorowa oferta edukacyjna
Sukcesem muzeum jest bardzo do-
brze przygotowana oferta skierowana 
do uczniów i nauczycieli. Dla uczniów 
opracowano ponad 30 tematów lek-
cji muzealnych, które od lat cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Placów-
ka organizuje specjalne szkolenia dla 
nauczycieli rozszerzające ich wiedzę 

500
tys.

osób rocznie 
odwiedza Muzeum 

Powstania 
Warszawskiego

1. Multimedia i Facebook 
gwarantem sukcesu

Muzeum Powstania Warszawskiego 
swój sukces, nie tylko w rankingu 
„Wspólnoty”, zawdzięcza ciekawej 
formule wykorzystania multimediów 
oraz świetnej ofercie dla gości,  
ale przede wszystkim dużej 
aktywności na portalach 
społecznościowych. To one stanowią 
główne źródło komunikacji, 
wykorzystywane są do propagowania 
działalności muzeum i zapewniają 
placówce olbrzymią frekwencję. 

M uzeum przedstawiające przebieg walk i losy powstańców na uli-
cach Warszawy w 1944 roku to niekwestionowany zwycięzca 
rankingu w kategorii placówek prowadzonych przez miasta wo-

jewódzkie (choć deklasuje również muzea organizowane przez samo-
rządy województw). Jest to przede wszystkim najchętniej odwiedzane 
muzeum ujęte w naszym rankingu, choć pokusilibyśmy się o stwierdze-
nie, że i w Polsce. I to właśnie frekwencja zadecydowała między innymi 
o tym, że to Muzeum Powstania Warszawskiego, a nie POLIN (Muzeum 
Historii Żydów Polskich), znalazło się tutaj jako reprezentant stolicy.
Dodatkowym atutem jest licząca około tysiąca eksponatów wystawa. 
O sukcesie Muzeum Powstania Warszawskiego świadczą też liczne na-
grody, a nie tylko wspomniany we wstępie do rankingu „Oskar” za 
najlepszą na świecie stronę internetową instytucji kultury. Ale tego 
wszystkiego – nagród i zwycięstwa w rankingu – nie byłoby bez świet-
nej organizacji, wzorowej oferty wydarzeń dodatkowych i programów 
zwiedzania.

Multimedia
Muzeum Powstania Warszawskiego świetnie radzi sobie z wykorzysta-
nie multimediów. Tutaj to nie tylko atrakcja technologiczna, ale przede 
wszystkim środek do osiągnięcia konkretnego efektu u widza. Biorąc 
pod uwagę charakter treści prezentowanych na ekspozycji, nowe me-

i  prezentujące nowoczesne rozwią-
zania metodyczne w nauczaniu o Po-
wstaniu Warszawskim i okresie oku-
pacji. Zajęcia prowadzone są przez na-
ukowców oraz pedagogów, legitymują-
cych się dużym dorobkiem i doświad-
czeniem – szkolenia są honorowane 
przez instytucje opiniujące w procesie 
awansu zawodowego nauczycieli.

Zwycięzca nie tylko rankingu
Aby wymienić i  opisać wszystkie lau-
ry, jakie zdobywa Muzeum Powstania 
Warszawskiego, musielibyśmy poświę-
cić im chyba znaczną część tego nume-
ru „Wspólnoty”. Sama strona interneto-
wa oprócz „Oskara Internetu” doczeka-
ła się np. prestiżowej nagrody Mobile 
Trends Award przyznawanej przez kapi-
tułę konkursową, w skład której wchodzą 
eksperci ze świata IT i mobilnych techno-
logii oraz zdobyła główną nagrodę w kon-
kursie „Muzeum Widzialne” w katego-
rii „Grafika strony internetowej”. Kilka 
nagród otrzymał film wyprodukowany 
przez muzeum „Powstanie Warszawskie”, 
a portal Culture.pl uznał publikację „AR-
CHI.TEKTURKI. Powojenne budynki war-
szawskie” za jedną z najlepszych książek 
o architekturze i designie 2015 roku. 

Muzeum Powstania Warszawskiego to przede 
wszystkim instytucja opowiadająca przemilczaną 
i zakłamywaną w latach 1945–1989 historię 
miasta. Mieści się w historycznym budynku 
elektrowni tramwajowej, w nowoczesny sposób 
zaadaptowanym na potrzeby muzeum. Wielokrotnie 
nagradzane w prestiżowych konkursach 
w kraju i na świecie, nie tylko w kategoriach 
multimedialnych, czy nowoczesnych form 
ekspozycji zbiorów, ale również w dziedzinie 
atrakcji turystycznych lub za najlepszy na świecie 
serwis internetowy instytucji kultury, przyciąga 
wielu zwiedzających – mówi Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz, prezydent Warszawy. 

Fot. Julia Sielicka
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Ambicją MOCAK-u  jest przekonanie ludzi 
niezwiązanych profesjonalnie ze sztuką, że 
jest ona niezbędnym narzędziem pojmowa-

nia świata. Muzeum pragnie zwalczyć przesądy, 
według których sztuka powinna być dekoracyjna 
i przyjemna, a tymczasem narusza wartości i goni 
za skandalem. Zaprzyjaźnienie odbiorcy ze sztuką 
jest głównym zadaniem placówki.
Kolekcja liczy 4557 prac 235 artystów z 32 kra-
jów, przy czym mniej więcej połowa to dzieła ro-
dzimych twórców, m.in. Tomasza Ciecierskiego, 
Stanisława Dróżdża, Roberta Kuśmirowskiego, 
Marcina Maciejowskiego, Wilhelma Sasnala. Są 
również prace Krištofa Kintery, Sarah Lucas, Ju-
liana Opiego czy Ai Weiweia. Muzeum nie zo-
stawia gości samych ze sztuką i stworzyło apli-

kację ułatwiającą zaplanowanie wizyty i stano-
wiącą przewodnik i mapę. W aplikacji znajdzie-
my wszystkie prace prezentowane na wystawach, 
a dla kilkudziesięciu z nich zostały przygotowa-
ne dodatkowe informacje i zdjęcia. Interaktyw-
na mapa ułatwia poruszanie się po budynku. Na-
wigacja odbywa się za pomocą kodów QR oraz 
beaconów, urządzeń, dzięki którym użytkow-
nik, zbliżając się do danej pracy, otrzymuje po-
wiadomienie z dodatkowymi informacjami na jej  
temat.
MOCAK proponuje warsztaty dla różnych grup wie-
kowych – od przedszkolaków po seniorów. Projekty 
edukacyjne mają za zadanie otwierać i uwrażliwiać 
na sztukę już od najmłodszych lat, a jednocześnie po-
kazywać, że na edukację nigdy nie jest za późno. 

M uzeum Okręgowe w Toruniu to największa instytu-
cja kulturalna w mieście mająca bogate zbiory, obej-
mujące m.in. eksponaty związane z historią Toru-

nia, historią sztuki, kolekcję sztuki Dalekiego Wschodu 
czy zbiór pamiątek zgromadzonych przez Tony’ego Hali-
ka i Elżbietę Dzikowską podczas podróży. Wszystko moż-
na zobaczyć w sześciu oddziałach. Do najciekawszych na-
leży Muzeum Toruńskiego Piernika (odwiedzający mogą 
upiec własny ozdobny piernik oraz wziąć udział w pier-
nikowych biesiadach) oraz Muzeum Podróżników im.  
Tony’ego Halika (pierwsze w Polsce muzeum poświęcone 
podróżnikom i ich wyprawom).
Corocznie w Muzeum Okręgowym odbywa się ponad 
2000 zajęć, warsztatów i  lekcji, dostosowanych do róż-
nych grup wiekowych, w tym dla niepełnosprawnych. 
W ostatnich miesiącach muzeum zdobyło nagrodę głów-
ną w XXXVI Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 
„Sybilla 2015” za wystawę stałą w Muzeum Toruńskie-
go Piernika. 

nie tylko o historii broni, uzbro-
jenia, o produkcji prochu i amu-
nicji, ale także o pracy przymu-
sowej, ruchu oporu i ekstermi-
nacji ludności cywilnej – opo-
wiada dr hab. Michał F. Woź-
niak, profesor UMK, dyrektor 
Muzeum Okręgowego.
W pozostałych budynkach moż-
na zobaczyć niezwykłe zbio-
ry z dziedziny archeologii, nu-
mizmatyki, historii techniki 
i muzyki. Wśród malarstwa na 
szczególną uwagę zasługują pra-
ce patrona Leona Wyczółkow-
skiego. 
Od 2015 roku bydgoskie mu-
zeum jest częścią turystycznego 
Szlaku Wody Przemysłu i Rzemio-
sła TeH2O, łączącego piętnaście 

miejsc wpisanych w przestrzeń 
miasta związanych z wodą.
Placówka dla dzieci i młodzieży 
oferuje lekcje muzealne (rów-
nież pomoc w  przygotowa-
niu do tematów maturalnych), 
dla grup odbywają się specjali-
styczne warsztaty, m.in. z desi-
gnu, kolażu oraz decoupage’u. 
Raz w miesiącu organizowane 
są warsztaty dla gości indywidu-
alnych, także dla najmłodszych 
(zajęcia z elementami sensopla-
styki). 
Muzeum organizuje i  bierze 
udział w wielu wydarzeniach. 
Warto wybrać się chociażby 
na Teho Fest oraz wziąć udział 
w grze turystycznej Wodne Mia-
steczko. 

2. Europejskie Centrum Solidarności
ECS w ciągu niespełna dwóch lat  
od otwarcia siedziby (i po dziewięciu 
latach działalności jako instytucja) odniosło 
międzynarodowy sukces, mierzony uznaniem 
ekspertów, branżowymi nagrodami oraz 
popularnością wśród mieszkańców regionu 
i turystów.

3. Podróż z pieczeniem piernika
Toruński piernik to marka sama w sobie.  
Nic dziwnego, że miasto wykorzystało ją i dało 
turystom możliwość nie tylko poznania historii 
piernika, ale i upieczenia własnego. Ale to 
nie wszystko – znajduje się tu także pierwsze 
w Polsce muzeum podróżników. 

4. Sztuka i woda
Bydgoszcz od zarania dziejów związana jest z wodą, 
która miała duże znaczenie dla handlu, przemysłu, 
transportu. Miasto wykorzystało więc rzeki również 
w kulturze. Korzystając z uroków sztuki Leona 
Wyczółkowskiego, warto wziąć udział chociażby  
w grze Wodne Miasteczko. 

5. Z aplikacją po fabryce
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest świetnym przykładem tego, jak dawne zabudowania 
fabryczne mogą zyskać nowe przeznaczenie z pożytkiem dla kultury. Przestronne hale dają okazję  
do właściwego odbioru  nowoczesnych dzieł sztuki. W zwiedzaniu pomaga innowacyjna aplikacja mobilna.  

4557
prac

liczy kolekcja 
Muzeum Sztuki 
Współczesnej  
w KrakowieS iedzibą Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy są zabytkowe budynki na zrewitalizowanej Wyspie 
Młyńskiej, Spichrz nad Brdą oraz industrialne zabudowania daw-

nej fabryki koncernu DAG FabrikBromberg. – Od kilku lat na terenie 
dawnego kompleksu fabryk chemicznych, w strefie produkcji nitro-
gliceryny, prowadzimy nowy oddział: Exploseum. Informujemy tam 

W ystawa stała dedykowana jest historii Solidarności oraz zmianom, jakie do-
konały się pod jej wpływem w Europie Środkowej i Wschodniej. Ta nowo-
czesna ekspozycja ma charakter narracyjny. Zwiedzający poznaje historię 

poprzez archiwalne przedmioty, zdjęcia, dokumenty, projekcje wideo oraz inter- 
aktywne instalacje.
Wiele oryginalnych obiektów, które pozyskano na potrzeby ekspozycji, zosta-
ło zaaranżowanych w interesujące instalacje interaktywne, m.in. prezentowa-
ny na wystawie plan Stoczni Gdańskiej, który został zabezpieczony przed znisz-
czeniem, służy animacji ukazującej przebieg wypadków pierwszego dnia straj-
ku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Na wystawie znajduje się zrekonstruowa-
na Brama nr 2, która została rozbita przez czołg podczas szturmu na stocznię.
Centrum oferuje gościom zwiedzanie połączone z warsztatami, spacery, których 
przewodnikami są świadkowie wydarzeń sprzed lat, oraz oprowadzanie w języ-
ku kaszubskim. W budynku znajduje się biblioteka, ogród zimowy, organizowa-
ny jest AllAboutFreedomFestival (doroczny festiwal filmu/muzyki/sztuki/edu-
kacji kulturalnej) oraz Forum Młodych.
Wśród licznych nagród bez wątpienia najważniejsza jest Nagroda Muzealna Ra-
dy Europy 2016 dla placówki, która poprzez ekspozycję i program aktywności 
(realizowany samodzielnie i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi) najle-
piej realizuje misję krzewienia wartości paneuropejskich. 
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Katarzyna Lubas
dyrektor Muzeum Dobranocek 
w Rzeszowie

Muzeum Dobranocek to miejsce magicz-
ne – wehikuł czasu, przenoszący w inny 
wymiar, w świat wspomnień, wzruszeń, 
dobrych emocji. Tutaj dobrze czują się 
wszyscy – młodzi i starsi, którzy często 
z łezką w oku wprowadzają swoje dzie-
ci czy wnuki w świat ulubionych boha-
terów z dzieciństwa. Tu uruchamiają się 
wspomnienia z przeszłości. Eksponaty 
zgromadzone w Muzeum Dobranocek 
są niezwykle cenne, ponieważ niewie-
le ich zachowało się do dziś, mają wielką 
wartość historyczną i artystyczną oraz są 
świadectwem bogactwa polskiej historii 
animacji dla dzieci. Muzeum dąży do te-
go, by było miejscem znanym i lubianym, 
w którym dobrze czują się wszyscy nieza-
leżnie od wieku, miejscem wyjątkowym, 
które koniecznie trzeba zobaczyć i do 
którego warto powrócić.

Jacek Siebel
dyrektor Muzeum Historii Katowic

Muzeum w wielopłaszczyznowy sposób 
przedstawia historię obecnej stolicy Gór-
nego Śląska na tle dziejów regionu. Po-
siada wiele działów, a każdy prezentuje 
życie codzienne mieszczan, historię oraz 
szeroko rozumianą sferę kulturalną i ar-
tystyczną Katowic. Dział Etnologii Miasta 
znajduje się w uznanym za pomnik histo-
rii osiedlu robotniczym Nikiszowiec. To 
właśnie tutaj znajduje się nagrodzona Sy-
billą 2013 w kategorii wystaw etnograficz-
nych ekspozycja „Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”. 
Muzeum opiekuje się także XVI-wiecz-
nym drewnianym kościołem pw. św. 
Michała Archanioła, będącym najcenniej-
szym zabytkiem kultury materialnej w re-
gionie. Plany na najbliższe 2–3 lata to m.in. 
rewitalizacja siedziby głównej, mieszczą-
cej się w kamienicy mieszczańskiej przy 
ul. Szafranka 9. Wśród planów meryto-
rycznych jest udostępnienie drugiej czę-
ści ekspozycji stałej „Z dziejów Katowic”, 
a w zakresie wydawniczym – kontynu-
owanie już nagrodzonej serii wydawni-
czej poświęconej dzielnicom miasta.

Hanna Zdanowska
prezydent Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych jako instytucja, do której zadań należy gromadzenie, prze-
chowywanie, konserwowanie i udostępnianie zabytków o tematyce niepodległościowej, ma 
ogromne znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowościowej oraz świadomości historycznej 
społeczeństwa. Muzeum ma wiele do zaoferowania w zakresie kultury, turystyki i edukacji. Zwiedza-
nie powinno być rodzajem podróży w czasie, aby nauka historii odbywała się nie tylko poprzez wizje 
klęsk, ale również przez poznawanie sylwetek bohaterskich Polaków, przyczyniając się do kształtowa-
nia poczucia dumy narodowej. Zwiedzający powinni być przekonani, że dzieje polskiej państwowo-
ści to nie tylko męczeństwo, ale także wiele chlubnych zwycięstw, odwaga, bohaterstwo, które miały 
ogromny wpływ na historię Europy.

6. miejsce
Umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, Muzeum Tradycji  
Niepodległościowych w Łodzi

9. miejsce 
Muzeum Zabawek i zabawy w Kielcach, 
Miasto zabawek – fragment ekspozycji 
prezentującej najstarsze zbiory.

10. miejsce
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze 
z siedzibą w Drzonowie

7. miejsce
Dział główny – wystawa „Z dziejów Katowic”, 
Muzeum Historii Katowic

8. miejsce
Miś Uszatek w szkolnej ławce, Muzeum Dobranocek 
Fot. Piotr Idler
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