




NAGRODA WYRÓŻNIENIA

Idea stworzenia konkursu na najwybitniejsze dokonania w sferze działalności muzealnej zro-

dziła się ponad trzydzieści lat temu. W 1980 roku ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki 

określiło założenia regulaminowe, po czym ogłoszono nabór wniosków do pierwszej edycji 

ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”. Od tego czasu wyróżnie-

nie w konkursie jest traktowane jako jedna z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim 

muzealnictwie.

Na przestrzeni lat zmieniały się zasady organizacji konkursu, jego oprawa wizerunkowa, 

a wreszcie – organizatorzy. Pierwszą instytucją, której powierzono organizację konkursu, było 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, kolejnymi: Muzeum Narodowe w War-

szawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od czasu powołania w 2011 roku, organizatorem 

Sybilli stał się Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Po wielu latach funkcjo-

nowania konkursu nadszedł czas na ponowne przemyślenie jego regulaminowych założeń. 

Dlatego w 2013 roku Instytut zainicjował i przeprowadził otwarte konsultacje z muzeami i śro-

dowiskiem muzealników, mające na celu dokonanie takich zmian regulaminowych, które będą 

odzwierciedlały przesunięcia akcentów i nowe obszary muzealnej aktywności. Nowy regulamin 

został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronat nad nim 

objęła Rada Programowa NIMOZ. 

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyły muzea z całej Polski, o różnym statusie orga-

nizacyjnym i profilu działania. Zgłoszono do konkursu niemal 250 projektów, spośród których 

jury, złożone z wybitnych specjalistów nauk humanistycznych – historyków, historyków sztuki, 

krytyków, animatorów kultury – dokonało wyboru najlepszych, przyznając im, w ramach po-

szczególnych kategorii konkursowych, wyróżnienia i nagrody. 

Podczas uroczystej gali, odbywającej się w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, dowiemy 

się, które muzea oraz jakie wydarzenia i projekty muzealne zasłużyły na miano najlepszych 

w 2013 roku.
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 Uniwersytetu Jagiellońskiego



NAGRODA WYRÓŻNIENIA

GRAND PRIX

Rewitalizacja Oddziałów to jeden z priorytetowych celów strategii Muzeum 

Narodowego w Krakowie na lata 2007-2013. Projekt trwał od 2007 roku, a rok 

2013 był kluczowym momentem jego realizacji – do użytku oddano trzy od-

działy:

 Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego - remont niedostępnego dla 

zwiedzających od 70 lat Oddziału. Muzeum mieści się w 4 zabytkowych bu-

dynkach: Pałacyku Czapskich, przylegającym do niego Pawilonie Muzealnym 

oraz Kamienicy Łozińskich wraz z oficyną. Najważniejszym obiektem tego 

zespołu jest Pałacyk z Pawilonem Muzealnym. Przechowywana jest w nim 

najlepsza na świecie kolekcja polskich monet, medali i banknotów. Ten tworzo-

ny od roku 1883 zbiór, wyniesiony ponad wszystkie istniejące wówczas i dziś 

kolekcje muzealne i prywatne, dzięki przekazanej kolekcji Emeryka Hutten-

-Czapskiego, liczy dziś ponad 100 tys. obiektów. Przeprowadzono gruntowny 

remont kompleksu oraz konserwację XIX-wiecznego wyposażenia. Poddano 

renowacji otaczający pałacyk zabytkowy ogród z zachowanym ponad stuletnim 

drzewostanem i lapidarium. Stworzono nowoczesną ekspozycję, ukazującą hi-

storię mennictwa polskiego na przykładzie 2500 najcenniejszych monet, medali 

i banknotów, prezentującą również starodruki, mapy i rękopisy. Powstał zespół 

Gabinetu Numizmatycznego z profesjonalnym zapleczem badawczym, nowo-

czesnymi skarbcami, czytelnią umożliwiającą korzystanie z gromadzonego od 

XIX wieku księgozbioru o tematyce numizmatycznej (6000 pozycji), pokojem 

kwerend, 40 stanowiskami multimedialnymi, salą wystaw zmiennych, audio-

wizualną i konferencyjną.

 Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM - przystosowanie XVII-

-wiecznego Spichlerza (pełniącego dotąd funkcje magazynowe) do celów 

wystawienniczych poprzez stworzenie w nim nowego Oddziału. W Spichle-

PROJEKt REWItALIzACJI ODDzIAłÓW  
MUzEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE
Muzeum Narodowe w Krakowie

rzu przeprowadzono kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie, wy-

mieniono wszystkie instalacje, obiekt wyposażono w nowoczesne systemy 

przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe, klimatyzację, BMS i system detekcji 

wycieków, meble, sprzęt multimedialny i komputerowy. Budynek i otocze-

nie przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Znalazła się tu ekspozycja 

obejmująca IX wieków sztuki europejskiej. Prezentowane są tu najcenniej-

sze dzieła z naszej kolekcji, m.in. Ukrzyżowanie Paola Veneziano, Adorację 

Dzieciątka Lorenza Lotto, Kazanie św. Jana Chrzciciela Pietera Brueghela mł. 

Mieści się tu także pierwsze w kraju centrum informacji o zbiorach malarstwa 

zachodnioeuropejskiego w Polsce. Jest sklepik muzealny, multimedialna sala 

edukacyjna i sala studyjna wyposażona w profesjonalny system nagłośnienia. 

Zagospodarowano teren, wykonano iluminację, utworzono lapidarium, zawie-

rające kilkaset oryginalnych detali architektonicznych związanych z najwięk-

szymi zabytkami Krakowa. Jest tu też letnia kawiarnia. Wartością dodaną jest 

rewitalizacja otoczenia – Placu Sikorskiego w Krakowie, który dzięki otwarciu 

EUROPEUM został włączony w szlak turystyczny miasta.

 Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem - 

remont i modernizacja Oddziału Muzeum. Budynek w stylu zakopiańskim 

z XIX wieku poddano gruntownemu remontowi i modernizacji. Wymieniono 

zewnętrzną stolarkę i wszystkie instalacje. Wykonano instalację przeciwpoża-

rową, przeciwwłamaniową, bezprzewodowy system ochrony obiektów i oka-

blowanie strukturalne. Zmodernizowano system ogrzewania i oświetlenia. 

Poddano konserwacji zabytkową stolarkę wewnętrzną i elementy zdobnictwa 

regionalnego. Prace te prowadzono bez naruszenia zabytkowej substancji, z za-

chowaniem specyficznego klimatu zakopiańskiej willi, w której w latach 30. 

XX wieku mieszkał i tworzył Karol Szymanowski. Odnowiono ekspozycję, 

wprowadzono multimedia, w tym ekran dotykowy z prezentacją, zakupiono 

nowy fortepian. Działania inwestycyjne objęły też otoczenie budynku, jego 

iluminację, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i rewitalizację ogrodu 

zgodnie z koncepcją z lat 30.
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Wystawa „1913. Święto wiosny” stawiała sobie za cel zarysowanie obrazu kul-

tury sprzed stu lat w odniesieniu do kluczowego, a zarazem często pomijanego 

w kontekście sztuki nowoczesnej, problemu dziedzictwa. Rok 1913 okazał się 

wyjątkową datą. Nie tylko graniczną z punktu widzenia historii politycznej, 

jako ostatni moment pokoju przed wybuchem Wielkiej Wojny, ale także ob-

fitującą w przełomowe dla XX wieku wydarzenia artystyczne. Stanowił on 

kulminację procesów, których „modernistyczną paradę” zapoczątkował 1910 

rok, a każdy kolejny przynosił ważne inicjatywy. 

Na lata 1910–1913 przypadły również prace nad merytorycznym i archi-

tektonicznym kształtem prezentacji zbiorów Muzeum Miejskiego w Szczeci-

nie, przygotowywanej pod okiem doktora Waltera Riezlera. Temu cenione-

mu w Niemczech reformatorowi kulturalnemu, łączącemu pasje archeologa 

klasycznego, krytyka sztuki nowoczesnej i muzykologa, udało się zbudować 

galeryjną narrację na podstawie zabytków starożytności, kultur pozaeuropej-

skich oraz malarskich, rzeźbiarskich i graficznych prac mistrzów zachodnioeu-

ropejskiej awangardy. „1913. Święto wiosny” to projekt wystawienniczy, który 

upamiętniając otwarcie gmachu przy ówczesnym Tarasie Hakena, przywołał 

interdyscyplinarną metodę pierwszego dyrektora tamtej instytucji – zestawił 

arcydzieła sztuki pierwszych dekad XX wieku z ich archaicznymi, klasycznymi 

i prymitywnymi źródłami inspiracji.

1913. ŚWIętO WIOSNY.  
WYStAWA JUBILEUSzOWA  
W StULECIE OtWARCIA  
GMAChU GłÓWNEGO MUzEUM  
NARODOWEGO W SzCzECINIE 
Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Ciesząca się rekordową frekwencją wystawa „Mark Rothko. Obrazy z National 

Gallery of Art w Waszyngtonie” była od dawna oczekiwaną, pierwszą w Polsce 

monograficzną prezentacją jednego z największych artystów XX wieku. Eks-

pozycję zorganizowano w ramach Roku Jubileuszowego 150-lecia Muzeum 

Narodowego w Warszawie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Projekt warszawskiej ekspozycji był minimalistyczny, wiernie stosując zało-

żenia wystawiennicze sformułowane przez samego Marka Rothkę w jego pis- 

mach, stwarzał oglądającemu warunki do intymnego spotkania z malarstwem. 

Przyciemnione światło i ławki będące odwołaniem do słynnej Rothko Chapel 

w Huston sprzyjały postulowanemu przez artystę zanurzeniu się (immerse) 

w zmysłowym doświadczeniu sztuki. Wielu widzów spędzało w galerii długie 

godziny, czerpiąc głęboką satysfakcję z tej jedynej w swoim rodzaju okazji 

bezpośredniego kontaktu z wyjątkowymi dziełami sztuki.

MARK ROthKO.  
OBRAzY z NAtIONAL GALLERY  
Of ARt W WASzYNGtONIE
Muzeum Narodowe w Warszawie 

WYStAWY SztUKI

„Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm” to spotkanie dwóch 

kolekcji: Muzeum Sztuki w Łodzi i Kunstmusemum Bern oraz największy 

i najważniejszy w ponad osiemdziesięcioletniej historii Muzeum Sztuki projekt 

wystawienniczy. Ponad 3 lata przygotowań zaowocowały stworzeniem wielo-

wątkowej panoramy sztuki XX i XXI wieku, w której ramach przedstawione 

zostały kluczowe zjawiska ostatniego stulecia w ich aktualnym znaczeniu.

Wystawa stawiała pytanie o rolę sztuki nowoczesnej w tworzeniu ponadnaro-

dowej kultury, a ściślej o możliwość uniwersalizacji. Powodem tego pytania 

była niezwykła symetria między dwoma zbiorami ― między kolekcją Kunst- 

museum Bern ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Hermanna Rupfa, 

a kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi. Mimo odmiennych założeń i powodów, 

dla których zostały stworzone oraz odmiennych warunków, w jakich były roz-

wijane przez kolejne dekady, są one uderzająco symetryczne, a nieraz – niemal 

identyczne.

KORESPONDENCJE.  
SztUKA NOWOCzESNA 
I UNIWERSALIzM
Muzeum Sztuki w Łodzi 
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WYStAWY hIStORYCzNE I ARChEOLOGICzNE

Wystawa stanowiła pierwszą tak szeroką prezentację dawnego oręża w Mu-

zeum Narodowym we Wrocławiu. Pokazanych zostało około 300 zabytków ze 

wszystkich zakresów tematycznych i chronologicznych, przykładów uzbrojenia 

wojskowego i myśliwskiego poczynając od wczesnego średniowiecza aż po 

koniec wieku dziewiętnastego. Ramy geograficzne rozciągały się od Europy 

Zachodniej po Rosję i kraje bałkańskie, absorbujące szeroko kulturowe wpływy 

z terenu Azji Mniejszej.

Aby w pełni wykorzystać ogromny potencjał edukacyjny zbioru oręża wy-

stawa zorganizowana została jako bogato ilustrowany wykład dziejów tej 

szczególnej dziedziny ludzkiej aktywności: wynalazczości i wytwórstwa środ-

ków walki i obrony. Intencją twórców wystawy było zwrócenie uwagi na rolę 

oręża w rozwoju europejskiej kultury jako wyrazu przemian historycznych. 

Etos rycerski, zmieniające się sposoby rozstrzygania konfliktów militarnych, 

organizacji armii i taktyki wojennej, bractwa strzeleckie, fascynujący rozwój 

techniki odzwierciedlany w zabytkach uzbrojenia, a wreszcie towarzyszące 

temu zmiany w obyczajowości, kulturze codziennej i mentalności.

Wystawa ,,Primus inter pares” zaprezentowała postać Jana Sobieskiego 

w barwny i daleki od schematów sposób. Opowiadała nie tylko o jego wypra-

wach wojennych i karierze politycznej, ale i o jego rodzie i formacji, o pasjach 

i namiętnościach, ciętym poczuciu humoru i ulubionych rozrywkach, a także 

o jego zainteresowaniach obejmujących najróżniejsze dziedziny wiedzy. Nar-

racje, podzieliliśmy na pięć części: Dom rodzinny i formacja, Wojna i pokój, 

Sobieski i Muzy, Miłość i bliscy, Legenda Jana III, unikając w ten sposób 

sztampowej historii biograficznej.

Wystawa zrealizowana nowoczesnymi środkami znalazła się w historycz-

nych wnętrzach pałacu w Wilanowie. Było to wielkie wyzwanie organizacyjne, 

uznaliśmy jednak, że nie ma lepszego miejsca na prezentację postaci Jana III 

niż wnętrza jego ulubionej rezydencji. Piękno i znaczenie królewskich kom-

nat podkreśliła zaskakująca, nowoczesna scenografia, wykorzystująca światło 

i dźwięk, multimedia i filmy. Najefektowniej została zaaranżowana Wielka Sień 

- centralne pomieszczenie pałacu - w której na ekranie podczepionym do sufitu 

wyświetliliśmy film, prezentujący w formie kalejdoskopu dzieła z wystawy 

i dekoracje wilanowskiego pałacu. Nowoczesny etalaż został wprowadzony 

do historycznych wnętrz zgodnie z restrykcyjnymi normami konserwatorskimi.

ORęŻ EUROPEJSKI
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

PRIMUS INtER PARES
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jest to pierwsza w regionie wystawa przywracająca pamięć o losach społecz-

ności żydowskiej po II wojnie światowej. Staraliśmy się pokazać okoliczności, 

w jakich Żydzi próbowali odbudować swoje życie i jak kolejne fale antysemi-

tyzmu niszczyły ten mozolny trud. Chcieliśmy przypomnieć marzenia o stwo-

rzeniu własnego państwa w Palestynie, gdzie wreszcie mogliby spokojnie żyć 

i pracować. Na wystawę udało się wypożyczyć obrazy Jerzego Dudy Gracza 

– malarza, scenografa i pedagoga związanego ze środowiskiem katowickich 

i częstochowskich Żydów. Emigrującym przyjaciołom artysta darowywał swoje 

prace. Te wzruszające obrazy i grafiki rozsiane są po całym świecie, czasem 

jednak wracają do Polski i są świadkami tamtych wydarzeń.

UtRACONE NADzIEJE. LUDNOŚć  
ŻYDOWSKA W WOJEWÓDztWIE  
ŚLąSKIM/KAtOWICKIM  
W LAtACh 1945-1970
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
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WYStAWY EtNOGRAfICzNE

Na wystawie zaprezentowano przykłady wszystkich rodzajów ubiorów ludo-

wych zgromadzonych od połowy lat 50. XX wieku w zbiorach etnograficznych. 

Były one noszone w okresie międzywojennym w bliższych i dalszych okoli-

cach Bielska i Białej. Musimy przy tym pamiętać, że kobiece stroje ludowe 

z danego terenu były wprawdzie jednolite w typie, lecz miały wiele wariantów. 

Każda kobieta stosowała się zwykle do ogólnie przyjętej mody i norm obycza-

jowych, ale chciała odróżniać się od innych zestawem kolorów, zdobieniem czy 

choćby gatunkiem materiału. Doskonałym tego odzwierciedleniem są prezen-

towane tutaj komplety poszczególnych ubiorów. Jedynymi zrekonstruowanymi 

elementami są koszula i spodnie wilamowianina.

Powstanie wystawy poprzedziły badania terenowe prowadzone w Nikiszowcu 

oraz liczne rozmowy z mieszkańcami, którzy pamiętali jak wyglądała praca 

w dawnej pralni. Ekspozycja ta jest jedyną wystawą, która uzmysławia odbior-

cy, jak ciężkie było dbanie o higienę, ile pracy trzeba było włożyć w utrzyma-

nie czystości w dawnym osiedlu górniczym. W związku z tym, że nie zacho-

wały się fotografie pralni i magla, podczas powstawania scenariusza wystawy 

bazowano na wspomnieniach mieszkańców oraz nielicznych zapiskach archi-

walnych i planach architektonicznych. Tym bardziej niełatwe było odtworzenie 

tego specyficznego miejsca.

OD SUKNA PO JEDWAB –  
StROJE LUDOWE zE zBIORÓW  
MUzEUM W BIELSKU-BIAłEJ
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Celem wystawy, w oparciu o historię konkretnej rodziny, jest ukazanie warun-

ków i stylu życia zamożnej rodziny chłopskiej – jej postaw społecznych i aspi-

racji – w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wystawa ma stanowić 

swoisty portret rodzinny, w którym cechy indywidualne, takie jak patriotyzm, 

wyrażający się m.in. w dobrym gospodarowaniu i dążności do awansu społecz-

nego, są odzwierciedleniem postaw i zachowań akceptowanych przez miesz-

kańców wielkopolskich wsi. Przygotowano ją w formie wyposażenia i wystroju 

domu, który wzniesiony in situ na początku lat 80. XIX wieku przez kolejne 

100 lat służył jego właścicielom. Jeden z ich potomków, Teodor, zdobył wyższe 

wykształcenie pokonując drogę od wiejskiej szkoły do politechniki. 

Ta indywidualna, a jednak dość typowa dla postawy Wielkopolan historia zo-

stała przedstawiona poprzez wyposażenie i wystrój domu. Do jej zrealizowania 

wykorzystano meble, sprzęty, drobne przedmioty i dokumenty znajdujące się 

w zbiorach muzeum.

z WIEJSKIEGO DOMU  
NA UNIWERSYtEt
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

WODA I MYDłO NAJLEPSzE BIELIDłO.  
W PRALNI I MAGLU NA NIKISzOWCU
Muzeum Historii Katowic
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Ekspozycja „Od negatywu do kopii” jest wystawą techniczną prezentującą hi-

storię montażu filmowego na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów filmu. 

Zrealizowana w atrakcyjnej formie jako przedsięwzięcie, które w przeważają-

cej mierze posiada wymiar edukacyjny.

Wystawa jest najnowszą oraz jedną z najważniejszych w ofercie Muzeum 

Kinematografii w Łodzi. Od momentu otwarcia cieszy się ogromnym powo-

dzeniem, szczególnie wśród odbiorców najmłodszych, którym daje jedyną 

możliwość zapoznania się z nieistniejącymi już klasycznymi technikami ob-

róbki filmu. Silną stroną wystawy jest jej multimedialny charakter, tworzony 

przez szereg ekranów, na których prezentowane są fragmenty filmów, będących 

kamieniami milowymi w procesie montażu, ekrany dotykowe oraz głośniki 

kierunkowe, dzięki którym odbiorca przenosi się w stworzony przez twórców 

świat montażysty filmowego. Materiał cyfrowy został utworzony dzięki współ-

pracy z Politechniką Łódzką, której pracownicy i studenci skonstruowali nowe 

gry i elementy edukacyjne, odpowiednie i atrakcyjne dla zainteresowań mło-

dych odbiorców. Dzięki tej współpracy wystawa jest aktualna pod względem 

technologicznym i atrakcyjna dla zwiedzających.

Wystawa Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu powsta-

ła, aby przybliżyć szerszej publiczności postać jednego z najważniejszych 

twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego. Lauterbach – 

uczeń Hansa Poelziga, jeden z głównych pomysłodawców i organizatorów 

słynnej wystawy Werkbundu WuWA w 1929 roku – był dotychczas znany wą-

skiemu gronu historyków architektury, przede wszystkim z udziału w wystawie 

WuWA, a także jako autor dwóch efektownych willi w czeskim Jabloncu nad 

Nysą oraz kamienicy przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu. Wystawa i to-

warzysząca jej publikacja uzupełniły te skąpe informacje, sytuując architekta 

wśród najważniejszych wrocławskich twórców lat 20. i 30. XX wieku, blisko 

związanych ze środowiskiem artystycznej bohemy skupionej wokół wrocław-

skiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Był on dla ówczesnego życia 

kulturalnego miasta postacią ważną, lecz dziś nie do końca docenianą. Wystawa 

miała na celu przywrócenie jego twórczości należnego jej miejsca w historii 

architektury modernizmu.

OD NEGAtYWU DO KOPII
Muzeum Kinematografii w Łodzi

hEINRICh LAUtERBACh.  
ARChItEKt WROCłAWSKIEGO  
MODERNIzMU
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa po raz pierwszy w historii zaprezentowała dorobek naukowy Wil-

helma von Blandowskiego, przyrodnika urodzonego w Gliwicach, który w la-

tach 1849-59 przewodził ekspedycjom badawczym w Australii Południowej 

oraz był założycielem i pierwszym kustoszem Muzeum Historii Naturalnej 

w Melbourne. Zainicjowane przez niego wyprawy miały ogromne znaczenie 

dla dokumentacji ekosystemu, który na skutek działalności białego człowieka 

znajdował się w trakcie postępującej katastrofy ekologicznej.

Na ekspozycji przedstawiono w sposób chronologiczny kilkadziesiąt orygi-

nalnych dziewiętnastowiecznych preparatów oraz ponad sto rycin przyrodni-

czych pochodzących z kolekcji Museum für Naturkunde w Berlinie. Materiał 

wizualny, obejmujący ryciny, szkice i plansze wykonane osobiście przez von 

Blandowskiego bądź współpracujących z nim rysowników, przedstawia owady, 

ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, a także przekroje geologiczne, mapy i sceny 

rodzajowe z życia aborygenów.

NAtURALIStA, CzYLI  
WILhELM vON BLANDOWSKI  
W AUStRALII
Muzeum w Gliwicach

WYStAWY PRzYRODNICzE I tEChNICzNE



NAGRODA WYRÓŻNIENIA

Narracja wystawy pokazuje losy Żydów Pomorza Gdańskiego od samego 

początku II wojny światowej, po realizację „ostatecznego rozwiązania kwe-

stii żydowskiej” w latach 1944-45, która dotknęła Żydów z całej okupowanej 

Europy. Scenariusz wystawy oparty jest na bogatej dokumentacji źródłowej, 

znajdującej się w Archiwum Muzeum Stutthof. Wymowa dokumentów została 

wzmocniona relacjami i fotografiami ofiar, pozyskanymi od rodzin więźniów 

rozproszonych po całym świecie, a które w większości zostały tutaj po raz 

pierwszy wyeksponowane.

„Wyrwa w pamięci” to akcja społeczno-kulturalna, której kontekst historyczny 

określały cztery wielkie deportacje na Syberię i do Kazachstanu z lat 1940- 

-41. Dotknęły one setek tysięcy mieszkańców II RP; sam Białystok stracił aż  

20 tysięcy obywateli. Na poczuciu straty koncentrowała się główna idea pro-

jektu: „Spróbujcie to sobie wyobrazić: z każdej grupy, której jesteście częścią 

(rodzina, klasa, blok, ulica…) znika co piąta osoba”. Współczesny kontekst 

projektu wyznaczała idea powstania w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru.

WYRWA W PAMIęCI
Muzeum Wojska w Białymstoku

Wystawa przedstawia historię Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) 

i jej konsekwencje na tle przemian ustrojowych w Polsce po 1945 roku. Po-

rusza, obok skomplikowanej historii Łambinowic, także inne zagadnienia, 

w tym zwłaszcza problem pogmatwanych losów mieszkańców Śląska czy też 

polityki komunistycznych władz wobec mniejszości narodowych (konkretnie 

mniejszości niemieckiej). W wymiarze szerszym natomiast dotyka problemu 

dalekosiężnych skutków II wojny światowej, zarówno tych politycznych, jak 

i socjologicznych, psychologicznych czy etycznych.

Ekspozycja prezentując historię Obozu Pracy w Łambinowicach i jej wie-

lorakie konsekwencje, nazywa różne płaszczyzny problemu, przedstawia ich 

genezę i podaje konkretne przykłady, stroniąc jednocześnie od dawania goto-

wych odpowiedzi i interpretacji. Te ostatnie pozostają w gestii zwiedzających. 

Ten fakt, jak i surowa, oszczędna w formie scenografia, oddająca charakter 

powojennej „szarej” rzeczywistości oraz zastosowane z umiarem multimedia 

są cechami charakterystycznymi tej ekspozycji.

PO WOJNIE. OBÓz PRACY  
W łAMBINOWICACh
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu

PRzEDSIęWzIęCIA O tEMAtYCE MARtYROLOGICzNEJ

ŻYDzI W KL StUtthOf
Muzeum Stutthof w Sztutowie
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Dużym problemem w edukacji pozaszkolnej jest brak oferty w zakresie ekono-

mii i historii pieniądza dostosowanej do percepcji dzieci. Trudna i skompliko-

wana tematyka wymaga adekwatnych narzędzi dotarcia do małego odbiorcy. 

Bazą merytoryczną do zbudowania programu edukacyjnego w zakresie ekono-

mii stała się wystawa stała „COP dla przyszłości. Ludzie-przemysł-architektu-

ra” prezentująca w sposób atrakcyjny historię gospodarczą Polski. Ekspozycja 

poruszająca trudne zagadnienia, skomplikowane procesy zachodzące w sferze 

gospodarczej, ekonomicznej w czasach II RP nie była w pełni zrozumiała dla 

najmłodszych, choć budziła ich ciekawość. Odpowiedzią na te problemy było 

stworzenie w oparciu o nią programu, który mierzy się z tematyką rzadko po-

dejmowaną przez muzea.

Celem głównym programu było zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej 

w zakresie historii pieniądza i przedsiębiorczości z odniesieniem się do historii 

lokalnej, a co się z tym wiąże, rozszerzeniem muzealnej oferty edukacji poza- 

szkolnej dostosowanej do percepcji dzieci w wieku 6-12 lat.

Wystawa poświęcona była życiu, kulturze i sztuce w Niderlandach w czasach 

nowożytnych. Jej tematyka dotyczyła także wpływu kultury i sztuki Nider-

landów na inne kraje europejskie, w tym Polskę, i poszerzona o odniesienia 

do czasów bliższych współczesnemu widzowi. Prezentowane na niej ekspo-

naty powstały głównie w Holandii i Flandrii, w większości w XVII wieku. 

Towarzyszyły im obiekty wykonane w Polsce i w innych krajach od czasów 

nowożytnych do współczesnych. Centralnym tematem ekspozycji była kultu-

ra mieszczańska z jej obyczajowością, religijnością, etosem pracy, sposobem 

spędzania wolnego czasu i twórczością artystyczną. Ukazana została poprzez 

malarstwo, grafikę, rzeźbę, plakat, sztukę użytkową (meble, ceramikę, tkaniny, 

wyroby z metalu), numizmaty, militaria i varia.

„Dotknąć obrazu. Malczewski-Szymborska-Antoniszczak” to wystawa proble-

mowa o charakterze edukacyjnym. Ekspozycja była przeznaczona dla osób 

widzących i niewidomych i stanowiła podsumowanie dotychczasowej współ-

pracy Muzeum UJ i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w ramach projektu 

„Dotknij Kultury”, który ma na celu zwiększenie społecznej świadomości na 

temat niepełnosprawności oraz potrzebę otwierania się instytucji kulturalnych 

na osoby niepełnosprawne.

Celem wystawy było zarówno przybliżenie osobom niewidomym twórczo-

ści Jacka Malczewskiego i Juliana Antoniszczaka, przy wykorzystaniu doty-

kowych replik i audiodeskrypcji, jak i wprowadzenie odbiorców widzących 

w świat percepcji osób niewidomych. Materiały informacyjne i podpisy pod 

obiektami były wydrukowane w alfabecie Braille’a, na który został dodatkowo 

naniesiony czarnodruk z powiększoną czcionką w języku polskim i angielskim. 

Wszystkie opisy powstawały we współpracy z niewidzącymi konsultantami. 

Większość obiektów na wystawie można było oglądać za pomocą dotyku.

DOtKNąć OBRAzU.  
MALCzEWSKI-SzYMBORSKA- 
-ANtONISzCzAK
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Collegium Maius

EDUKACJA

E-GROSIK
Muzeum Regionalne w Stalowej WoliCO MA KORONKA DO WIAtRAKA?  

NIDERLANDY
Muzeum Narodowe w Poznaniu
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KONSERWACJA I OChRONA DzIEDzICtWA KULtURY

Kopalnia węgla kamiennego Królowa Luiza w Zabrzu powstała w 1791 roku 

i z czasem stała się jednym z największych i najbardziej nowoczesnych za-

kładów wydobywczych tego surowca w Europie. Swą działalność zakończyła 

w 1998 roku. Najstarsza jej część została wpisana w 1993 roku do rejestru 

zabytków województwa katowickiego, jako dobro przemysłu i techniki o war-

tości historycznej w  skali kraju. 

Muzeum Górnictwa Węglowego zaczęło tworzyć Skansen Górniczy „Królo-

wa Luiza” z zachowanym czytelnym układem przestrzennym kopalni z drugiej 

połowy XIX wieku wraz z częścią zabudowy i wyposażenia w rejonie szybu 

„Carnall” oraz 200-letnie i współczesne wyrobiska. Zabytkowe elementy pod-

dane konserwacji znajdują się w budynku dawnej rozdzielni 6kV na terenie 

zespołu szybowego szybu „Carnall”.  Większość elementów rozdzielni została 

zdemontowana w celu wykonania prac. W efekcie odtworzono pieczołowicie 

fragment rozdzielni, czytelnie dokumentującej procesy technologiczne związa-

ne z przesyłem energii elektrycznej, jakie miały miejsce na początku XX wieku. 

  

Zbiór witraży w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest największą w Pol-

sce kolekcją europejskich i śląskich witraży nowożytnych. Składa się nań 86 

pojedynczych witraży i zespołów witrażowych. Wśród nich jednym z najcie-

kawszych jest zespół 6 kwater z herbami rodów mieszczańskich z 1586, pocho-

dzących z wrocławskiego kościoła św. Krzysztofa, koliste witraże z herbami 

szlachty śląskiej z 1615 roku oraz witraże wotywne i cechowe. Witraż cechu 

sukienników z 1551 roku jest największym renesansowym witrażem w Polsce.

Wszystkie witraże, pochodzące z dawnych zbiorów wrocławskich i te, które 

zostały przywiezione w latach powojennych z niszczejących pałaców śląskich, 

były w złym stanie zachowania. Zniszczenia: spękanie szkła, braki fragmentów 

szkła oraz uszkodzenia i ubytki siatki ołowianej uniemożliwiały postawienie 

witraży w pozycji pionowej i tym samym ich badanie. Celem konserwacji było 

zabezpieczenie niezwykle cennych średniowiecznych i nowożytnych witraży 

śląskich i europejskich przed dalszą destrukcją oraz pokazanie całej kolekcji 

na wystawie czasowej „Mistrzowie światła” w 2014 roku.

REStAURACJA I KONSERWACJA  
WYPOSAŻENIA DAWNEJ  
ROzDzIELNI 6Kv SKANSENU  
GÓRNICzEGO W zABRzU
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

KONSERWACJA 86 WItRAŻY  
I zESPOłÓW WItRAŻOWYCh  
z KOLEKCJI MUzEUM NARODOWEGO  
WE WROCłAWIU
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Przygotowując się do otwarcia nowej ekspozycji stałej i nowego Muzeum 

Teatralnego, MHK zaplanowało oddanie do konserwacji 11 najcenniejszych 

kostiumów teatralnych pochodzących z lat 1903-1913. Konserwacji zostały 

poddane kostiumy zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego oraz ko-

stiumy wykonane przez znanego mediolańskiego projektanta Luigiego Sapel-

lego. Poprzez zabiegi konserwatorskie MHK chciało uchronić kolekcję przed 

zniszczeniem, ponieważ stanowi ona bezcenny zabytek i świadectwo rozwoju 

polskiej sztuki teatralnej. Odrestaurowane kostiumy zostały zaprezentowane 

w 2013 roku na specjalnej wystawie w Kamienicy Hipolitów  w Krakowie.  

KONSERWACJA KOStIUMÓW  
tEAtRALNYCh zE zBIORÓW  
MUzEUM hIStORYCzNEGO  
MIAStA KRAKOWA
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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DIGItALIzACJA I NOWE tEChNOLOGIE

Internetowy serwis muzealny, poświęcony życiu i twórczości Leona Wyczół-

kowskiego, to pierwszy i jedyny tego typu wortal w Polsce w całości poświę-

cony jednemu artyście. Informacje zamieszczone na stronie to oryginalna lek-

cja historii sztuki, która pozwala poznać artystę jako niezwykłego człowieka, 

wyjątkowego pedagoga, przyjaciela studentów, człowieka niezwykle ciepłego 

o łagodnej i pogodnej naturze. Oprócz bazy dzieł artysty ze zbiorów Muzeum, 

które dotąd nigdy nie były publikowane w tak szerokim zakresie, znajdują się 

tu ciekawe informacje dotyczące sylwetki i tajników warsztatu Leona Wyczół-

kowskiego. Dzięki platformie internetowej każdy użytkownik, niezależnie od 

miejsca w którym się znajduje, zyskał swobodny dostęp do bazy dzieł oraz 

informacji biograficznych.    

Celem projektu było udostępnienie osobom niewidomym i słabowidzącym 

ekspozycji zabytkowych wnętrz w Pałacu Herbsta oraz wystawy malarstwa 

w Galerii Sztuki Dawnej. Implementacja nowoczesnych technologii posłuży-

ła do realizacji programu zmierzającego do wyrównania szans i zapewnienia 

dostępu do dóbr kultury osobom z dysfunkcjami wzroku. Podszepty to także 

specjalny, systematycznie rozbudowywany program edukacyjny dostosowany 

do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niewidomych. To jedyny w Polsce 

zainstalowany na stałe kompleksowy system, który osobom z dysfunkcjami 

wzroku pozwala uczestniczyć w odbiorze sztuki. Opis dzieł i pomieszczeń, 

orientacja przestrzenna w budynkach i w terenie były szeroko konsultowane 

ze środowiskiem osób niewidomych.

PODSzEPtY
Muzeum Sztuki w Łodzi

WORtAL INtERNEtOWY  
WWW.WYCzOLKOWSKI.PL
Muzeum Okręgowe  

im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

W kwietniu 2013 roku uruchomieniem portalu internetowego Cyfrowy Thesau-

rus zakończył się projekt Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum 

Historycznym Miasta Krakowa. To pierwsze na tak ogromną skalę w polskim 

muzealnictwie utrwalenie w formie cyfrowej i udostępnienie szerokiemu gronu 

odbiorców, za pośrednictwem internetu, zbiorów muzealnych. Łącznie w MHK 

zeskanowano i upubliczniono ponad 18 tys. muzealiów: obiektów z kolekcji 

grafiki, teatraliów, starej fotografii. Wybór nie był przypadkowy. Te zbiory 

zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich zasobność oraz wartość. 

Dzięki projektowi, pracownia digitalizacji MHK zyskała profesjonalny sprzęt 

do cyfryzacji zasobów, a muzealne serwery wzbogaciły się o nowoczesne opro-

gramowanie przetwarzające dane.     

UDOStęPNIENIE  
I DIGItALIzACJA zBIORÓW 2D
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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Badania nad bolesławiecką kamionką rozpoczęły się w latach osiemdziesią-

tych XIX wieku. Kontynuując pracę poprzedników bolesławieckie Muzeum 

Ceramiki we współpracy z instytucjami w kraju i za granicą realizowało w la-

tach 2011-2013 program: „Badania nad ceramiką bolesławiecką”, obejmujący 

wybrane zagadnienia, które wywarły olbrzymi wpływ na rozwój miejscowej 

kamionki artystycznej, a także poszerzyły zakres oddziaływania bolesławiec-

kiego ośrodka na rozwój ceramiki w innych centrach garncarskich. W ramach 

szerokiego projektu zrealizowano dwa programy naukowe: „Początki ceramiki 

artystycznej pogranicza Śląska i Łużyc (1500-1650)”oraz „Wpływ bolesławiec-

kiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej na rozwój środkowoeuropejskiej sztuki 

użytkowej w 1. poł. XX wieku”. Nawiązano współpracę z 57 muzeami, archi-

wami i bibliotekami oraz kilkudziesięcioma kolekcjonerami ceramiki z Polski, 

Niemiec, Belgii, Włoch, Austrii. Wyniki badań zostały zaprezentowane  w ra-

mach trzech wystaw oraz w dwóch publikacjach, zawierających najważniejsze 

wnioski badawcze i katalogowe zestawienie obiektów ceramicznych.

BADANIA NAD CERAMIKą  
BOLESłAWIECKą
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

W latach 2012-2013 MPP zrealizowało dwa projekty związane z opracowaniem 

znalezisk numizmatycznych  i militariów z Ostrowa Lednickiego. Pierwszy 

dotyczył  monet i złotej biżuterii odkrytych przy Ostrowie Lednickim i wniósł 

duży wkład w zakres dokumentacji historii gospodarczej Polski w okresie jej 

powstania i krzepnięcia. W ramach drugiego opracowano największy w Polsce 

zbiór toporów z okresu średniowiecza. Militaria poddano  wieloaspektowym 

badaniom porównawczo-typologicznym i specjalistycznym. Dokonano nowa-

torskiego podziału typologicznego zbioru i jego prezentacji w formie katalogu.

Wyniki badań pozwalają w szerszym zakresie poznać i zrozumieć dziedzic-

two kulturowe średniowiecza. Istotny jest również fakt, że muzealia ze zbiorów 

MPP stają się jednym z najpełniej opracowanych zespołów zabytków arche-

ologicznych w Europie.

fONtES - MPPnL.  
WIELOASPEKtOWE,  
INtERDYSCYPLINARNE BADANIA  
DzIEDzICtWA PIERWSzYCh PIAStÓW
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

PROJEKtY NAUKOWO-BADAWCzE

Zakończenie II wojny światowej otworzyło nowy rozdział w dziejach Sopo-

tu. W wyniku powojennych migracji całkowicie przeobraziła się społeczność 

miasta. Projekt naukowo-badawczy zajmował się udokumentowaniem losów 

mieszkańców kurortu w okresie tuż powojennym, lat które nie były dotąd 

przedmiotem badań historycznych. Wzięły w nim udział osoby, które wyje-

chały, jak i te które przyjechały wówczas do Sopotu.

Projekt został zrealizowany w oparciu o historię mówioną, utrwalił pamięć 

odchodzącej generacji, zaangażował we wspólne działania osoby w różnym 

wieku, wzbudził zainteresowanie historią rodzinną i lokalną, przedstawił wie-

lokulturową przeszłość społeczności Sopotu. Zebrano relacje ustne i pisemne, 

przeprowadzono  badania archiwalno-biblioteczne, powstała wystawa, program 

edukacyjny, strona internetowa i film dokumentalny.

SOPOCIANIE 1945-1948
Muzeum Sopotu
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Publikacje poświęcone zegarom i zegarkom oraz broni drzewcowej będące re-

zultatem kilkuletnich studiów Stanisławy Link-Lenczowskiej, kustosza Działu 

Mebli i Zegarów i Krzysztofa Czyżewskiego, kustosza Działu Militariów, są 

pierwszymi w polskiej literaturze tak obszernymi i wyczerpującymi katalogami 

omawiającymi wspomniane grupy zabytków.

Kolekcja zegarów i zegarków, gromadzonych od lat dwudziestych wieku XX 

w Zamku Królewskim na Wawelu, skupia wyroby powstałe od końca XVI 

do pierwszej ćwierci XX stulecia odznaczające się wysoką klasą artystyczną, 

wśród których znajdują się prawdziwe arcydzieła. Prezentowany katalog przy-

nosi dokładne omówienia 92 obiektów składających się na wawelską kolekcję 

zegarów, poprzedzone obszernym wprowadzeniem.

Znajdujący się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu interesujący ze-

spół broni drzewcowej, stanowi część liczącej się w skali krajowej i między-

narodowej kolekcji historycznych militariów. Prezentowany katalog przynosi 

dokładne omówienia 135 obiektów, reprezentujących różne typu wspomniane-

go rodzaju oręża. Układ katalogu ma charakter rozumowany. Rozpoczyna go 

najliczniejszy w kolekcji zespół halabard, po którym kolejno przedstawione są 

inne typy broni drzewcowej o złożonym żeleźcu, w końcu różne odmiany oręża 

z prostym grotem, wraz z jednorodną typologicznie grupą lanc kawalerskich.

Dziedzictwo historyczne Krakowa w okresie okupacji niemieckiej w latach 

1939–1945 jest szeroko i wielostronnie udokumentowane. Mimo stale rosnącej 

historiografii Krakowa lat wojny do chwili obecnej nie powstała monografia 

poświęcona sztuce krakowskiej tego okresu. Krakowscy artyści i ich sztuka 

w latach 1939–1945 uzupełnia tę lukę. To kompleksowe opracowanie dotyczą-

ce sztuki lat wojny i losów tworzących ją artystów krakowskich.

Autorka, Maria Zientara napisała we wstępie: „Sztuka krakowska okresu 

wojny i okupacji jest jednym z najmniej znanych zjawisk w sztuce polskiej. 

Nie lepiej przedstawia się stan wiedzy na temat losów krakowskich artystów 

w latach 1939-1945. Problematyka ta nie doczekała się dotąd kompleksowego 

opracowania”.

Opracowanie tej monumentalnej monografii wynika z wieloletniego progra-

mu muzealnego Trasy Pamięci.

• zEGARY I zEGARKI W zBIORACh zAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU 

• BROń DRzEWCOWA W zBIORACh zAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

 Zamek Królewski na Wawelu

KRAKOWSCY ARtYŚCI  

I ICh SztUKA W LAtACh 1939–1945

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Pierwsze w Polsce publikacje poświęcone jednemu z największych artystów ja-

pońskich, który decydująco wpłynął na sztukę Zachodu. Opracowania powstały 

w ramach projektu badawczego Utamaro. Inne spojrzenie.

Tom 1: Utamaro Kitagawa (1753-1806). Katalog dzieł artysty w kolekcjach 

polskich to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca twórczość graficzną 

jednego z największych twórców złotego okresu ukiyo-e Utamara Kitagawy. 

Prezentowany katalog raisonné drzeworytów artysty ze zbiorów polskich 

obejmuje wszystkie dzieła przechowywane w kolekcjach państwowych oraz 

w kolekcji prywatnej.

Tom 2: Utamaro. Inne spojrzenie to katalog towarzyszący pierwszej wysta-

wie drzeworytów Utamara w Polsce. Stanowi to próbę nowego spojrzenia na 

twórczość artysty w szerszej niż dotychczas perspektywie badawczej, to współ-

czesne ujęcie znanego tematu z uwzględnieniem najnowszego stanu badań.

W wydawnictwie autorstwa Anny Król, zamieszczono po raz pierwszy w ję-

zyku polskim fragmenty pierwszej monografii artysty autorstwa Edmonda  

de Goncourta Utamaro. Malarz Zielonych Domów.

tOM 1: UtAMARO KItAGAWA (1753-1806). KAtALOG DzIEł ARtYStY W KOLEKCJACh POLSKICh 

tOM 2: UtAMARO. INNE SPOJRzENIE

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

PUBLIKACJE
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W pierwszym kwartale 2013 roku zakończyły się trwające dwa lata prace 

w ramach projektu Modernizacja Rezydencji „Księży Młyn”(obecnie Pałac 

Herbsta). Efekty rewaloryzacji można oglądać od września ubiegłego roku, 

kiedy to w obiekcie ponownie rozpoczęła się działalność wystawiennicza. 

Zwiedzającym zostały udostępnione zabytkowe wnętrza Pałacu, Galeria Sztuki 

Dawnej w zaadoptowanym do celów wystawienniczych budynku powozowni 

oraz wystawa Herbstowie. Historie niedokończone.

Program połączył działania związane z gruntownym remontem i moderni-

zacją infrastruktury z pracami konserwatorskimi, rekonstrukcyjnymi, aran-

żacyjnymi. Rewitalizacji został poddany cały zespół budynków oraz ogród 

otaczający rezydencję. Zamiarem projektu było nadanie historycznego kształtu 

ekspozycji wnętrz wykreowanej w oparciu o wyniki nowych badań archiwal-

nych oraz analizę materiałów ikonograficznych i pozyskanie dodatkowych 

przestrzeni ekspozycyjnych spełniających współczesne standardy w zakresie 

prezentacji dzieł sztuki. Dzięki tym działaniom zaistniały warunki do właści-

wego funkcjonowania i dalszego rozwoju muzeum.

Projekt rewitalizacji Oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie stanowił 

priorytetowy cel Strategii muzeum na lata 2007–2013. Jako główny cel przy-

jęto przekształcenie Muzeum w nowoczesną instytucję, odpowiadającą świa-

towym standardom XXI wieku, równocześnie mocno osadzoną i czerpiącą 

z własnej tradycji i historii narodu.

Zadania planowane do realizacji w ramach strategii miały służyć: poszano-

waniu wartości duchowego i materialnego dziedzictwa, zachowaniu własnej 

odrębności narodowej oraz tożsamości w zmieniającym się świecie i integru-

jącej się Europie i przystosowaniu się do gwałtownie następujących zmian 

w otoczeniu, których Muzeum chce być świadomym uczestnikiem i współ-

twórcą. Na podstawie przeprowadzonych analiz określono główny kierunek 

strategiczny inwestowania selektywnie tam, gdzie są szanse w otoczeniu oraz 

mocne strony instytucji. Jako cel wskazano konieczność opracowania planu 

docelowego zagospodarowania nieruchomości Muzeum oraz doprowadzenie 

stanu technicznego budynków i instalacji we wszystkich oddziałach do pozio-

mu „bezawaryjności”.

Przeprowadzono inwentaryzację potrzeb w tym zakresie i poszukiwanie 

źródeł finansowania dla wyznaczonych zadań i prowadzono planowe prace. 

W 2007 roku otwarto po remoncie generalnym nowy oddział mieszczący 

się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, w 2008 roku przeprowadzono remont 

Domu Jana Matejki, w 2009 roku odświeżono wnętrza Domu Józefa Mehof-

fera, w 2010 roku oddana została do użytku po remoncie i rozbudowie Galeria 

Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

W roku 2013 oddano do użytku trzy oddziały:
	 Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
	 Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
	 Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

MUzEUM PAłAC hERBStA:  
SztUKA DAWNA W NOWYM WYMIARzE
Muzeum Sztuki w Łodzi

REWItALIzACJA ODDzIAłÓW  
MUzEUM NARODOWEGO  
W KRAKOWIE
Muzeum Narodowe w Krakowie

W latach 2011–2013 muzeum zrealizowało projekt Adaptacja budynku Ko-

tłowni centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego. 

Zlokalizowane w wyremontowanym budynku Kotłowni, usytuowanym na 

dziedzińcu wewnętrznym, multimedialne muzeum jest pierwszym w Europie 

Środkowej interaktywnym muzeum włókiennictwa korzystającym z najnow-

szych zdobyczy techniki. Muzeum oferuje zwiedzającym możliwość wirtualne-

go obcowania z wybranymi eksponatami Centralnego Muzeum Włókiennictwa, 

zapoznania się z historią przemysłu włókienniczego, procesem produkcji tka-

nin. Wędrując szlakiem elementów związanych z przemysłem włókienniczym 

zwiedzający przeniosą się w czasy Łodzi przemysłowej.

Dzięki adaptacji budynku kotłowni zakończono wieloletni proces rewitali-

zacji zajmowanych przez muzeum pofabrycznych budynków oraz stworzono 

wielofunkcyjny i zróżnicowany pod względem oferty kompleks kulturalny. 

ADAPtACJA BUDYNKU KOtłOWNI CENtRALNEGO MUzEUM 
WłÓKIENNICtWA NA CELE MUzEUM INtERAKtYWNEGO –  
zAKOńCzENIE REWItALIzACJI KOMPLEKSU „BIAłEJ fABRYKI”
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

INWEStYCJE
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Regulamin konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013

2. Prezentację zgłaszanego do konkursu projek-

tu należy przesłać zgodnie z instrukcją otrzy-

maną z NIMOZ po przesłaniu elektronicznej 

wersji karty zgłoszeniowej.

3. Zgłaszane w kategorii konkursowej „j” 

publikacje należy przesłać pocztą na adres  

NIMOZ, z dopiskiem na kopercie Sybilla. „Ka-

tegoria j”.

4. Przesłanie kompletu dokumentacji musi na-

stąpić w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 

do końca lutego danego roku. W wypadku ka-

tegorii „j” decyduje data stempla pocztowego.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor  

NIMOZ, po uzyskaniu zgody Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, może przedłużyć 

czas nadsyłania prac do konkursu, informując 

o tym w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6
Jury konkursu 

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu kon-

kursu sprawuje jury.

2. W jury konkursu nie mogą zasiadać osoby 

zatrudnione w muzeach.

3. Jury powołuje Minister Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego na wniosek dyrektora  

NIMOZ. Kadencja jury trwa 1 rok.

4. W skład jury wchodzi 9 członków. Skład jury 

jest jawny i podawany do wiadomości publicz-

nej w dniu ogłoszenia konkursu.

5. Pracami jury kieruje przewodniczący lub 

w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wy-

brani większością głosów przez członków jury. 

Dla ważności obrad wymagane jest kworum, 

stanowiące dwie trzecie całkowitej liczby 

członków jury, w tym obecność przewodniczą-

cego lub wiceprzewodniczącego.

6. Nowi członkowie jury mogą zostać powołani 

w trakcie trwania konkursu jedynie w przypad-

ku, gdy któryś z członków zrezygnuje z człon-

kostwa.

7. Udział w pracach jury jest płatny.

8. Członkowie jury dokonują wstępnej oceny 

zgłoszeń indywidualnie, przyznając punkty we-

dług skali od 0 do 10.

9. Jury w czasie posiedzenia w każdej kategorii 

przyznaje nagrodę oraz dwa wyróżnienia, po-

nadto, spośród zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach, wyłania zgłoszenie nagrodzone 

nagrodą główną. Jury może nie przyznać na-

grody w danej kategorii, przyznać mniej wy-

różnień lub nie przyznać ich w ogóle. Jury 

może nie przyznać nagrody głównej.

10. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługu-

je od niej odwołanie.

11. Obrady jury są tajne.

12. Wyniki konkursu są publikowane wraz 

z uzasadnieniem przyznanych nagród.

§ 7
Nagrody 

1. Nagroda główna i nagrody w danej kategorii 

są pieniężne. Wyróżnienia mają formę dyplomu. 

2. Budżet konkursu zawarty jest są w budżecie 

NIMOZ.

3. Wysokość nagród w poszczególnych kate-

goriach jest równa, nagroda główna stanowi 

co najmniej dwukrotność nagrody w kategorii.

4. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brut-

to. Ich wysokość jest podawana do wiadomości 

publicznej.

5. Decyzję w sprawie wykorzystania przez na-

grodzone muzeum środków pieniężnych podej-

muje jego dyrektor.

§ 8
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas  

obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

2. Wyniki konkursu są publikowane przez  

NIMOZ.

§ 9
Postanowienia końcowe 

1. NIMOZ zastrzega sobie prawo bezpłatnego 

wykorzystania fragmentów lub całości zgłoszeń 

konkursowych lub ich opublikowania w wybra-

nych przez siebie polach eksploatacji, wyłącz-

nie w celu promowania konkursu.

2. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za 

usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty 

elektronicznej, z których korzystać będą uczest-

nicy konkursu, oraz za działania osób trzecich, 

związanych z organizacją konkursu, oraz za 

szkody spowodowane podaniem błędnych 

lub nieaktualnych danych przez uczestników  

konkursu.

§ 1
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala zasady i warunki organiza-

cji konkursu, wyłaniania laureatów oraz sposób 

powoływania i działania jury konkursu.

2. Przyznawana w konkursie nagroda nie jest 

„doroczną nagrodą” w rozumieniu §1 ust.1 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 

warunków i trybu przyznawania dorocznych 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-

ry (Dz. U. 2012, poz. 610).

3. Konkurs organizowany jest pod patronatem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Podmiotem realizującym procedurę konkur-

sową jest Narodowy Instytut Muzealnictwa 

i Ochrony Zbiorów, zwany dalej „NIMOZ”.

§ 2
Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja 

najlepszych przedsięwzięć organizowanych 

przez polskie muzea, poprzez:

a. wybór najwybitniejszych osiągnięć z wszyst-

kich dziedzin działalności muzealnej,

b. wyrażenie uznania dla autorów wyróżniają-

cych się dokonań muzealnych.

§ 3
Adresaci konkursu 

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie 

muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listo-

pada 1996 roku o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, 

poz. 24, z późn. zm.), tj. takie, których statut 

lub regulamin został uzgodniony z Ministrem 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz mu-

zea Kościołów i związków wyznaniowych, 

muzea będące jednostkami organizacyjnymi 

szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji 

naukowych, powoływane decyzją właściwych 

władz.

§ 4
Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia, 

które zostały zakończone w roku, którego doty-

czy edycja konkursu.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsię-

wzięcia muzealne w następujących kategoriach:

a. wystawy sztuki,

b. wystawy historyczne i archeologiczne,

c. wystawy etnograficzne,

d. wystawy przyrodnicze i techniczne,

e. przedsięwzięcia o tematyce  

martyrologicznej,

f. edukacja,

g. konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,

h. digitalizacja i nowe technologie,

i. projekty naukowo-badawcze,

j. publikacje,

k. inwestycje.

3. Prawo zgłoszenia przedsięwzięć do konkursu 

ma muzeum, które jest ich organizatorem lub 

współorganizatorem.

4. Nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia, 

w których przygotowaniu lub finansowaniu 

uczestniczył NIMOZ. Nie dotyczy to projektów 

wspartych finansowo w ramach Programów 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

w których NIMOZ wypełnia rolę tzw. instytucji 

zarządzającej.

5. Każde zgłoszenie może być rozpatrywane 

tylko w jednej kategorii.

6. Każde muzeum może zgłosić maksymalnie 

cztery projekty, każdy w innej kategorii.

7. Muzeum przygotowuje komplet dokumenta-

cji zgłoszeniowej, na którą składają się:

a. karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej 

według wzoru stanowiącego załącznik do ni-

niejszego regulaminu,

b. prezentacja projektu w formacie pdf.

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznacz-

ne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9. Po przesłaniu karty zgłoszeniowej nie można 

dokonywać w niej zmian.

10. Nadesłane zgłoszenia pozostają w archi-

wum NIMOZ przez okres 3 lat od zakończenia 

danej edycji. Po upływie tego okresu dokumen-

tacja nagrodzonych prac pozostaje w archiwum 

NIMOZ wieczyście, natomiast dokumentacja 

pozostałych zgłoszeń może ulec wybrakowaniu 

zgodnie z procedurą archiwalną przewidzianą 

prawem.

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, w rozu-

mieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, 

nr 133, poz. 833) przez NIMOZ w celu prowa-

dzenia procedury konkursu.

§ 5
Miejsce i termin składania 

prac konkursowych 
1. Kartę zgłoszeniową w wersji elektronicz-

nej należy przesłać na adres wskazany przez  

NIMOZ.
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część (katalog, plan promocji) w innej katego-

rii. Następowało stopniowe zwiększenie zainte-

resowania konkursem, o czym najlepiej świad-

czy rosnąca z roku na rok liczba przesyłanych 

zgłoszeń – z 90 w 2000 roku do 200 w 2010 

roku. Było to niewątpliwie zasługą wprowadzo-

nych wówczas zmian, jak również większej ak-

tywności programowej samych muzeów. 

 W 2006 roku organizator wydarzenia, Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

wprowadziło nowe zasady powoływania jury 

konkursu. Do tej pory w gronie jurorów zasia-

dali zaproszeni przez organizatora dyrektorzy 

muzeów, muzeolodzy, osoby silnie związane 

z muzealnictwem. Posiedzenie XXVI edycji 

obradowało w zupełnie zmienionym składzie. 

Do grona jurorów zostali zaproszeni przedsta-

wiciele świata naukowego, historycy i krytycy 

sztuki, kulturoznawcy. Zasada ta obowiązywała 

również w kolejnych edycjach konkursu. 

Zmiana w systemie wyłaniania zwycięzców 

została wprowadzona w 2009 roku. Zrezygno-

wano wówczas z nagrody Grand Prix, trój-

stopniowego nagradzania zgłoszeń w ramach 

każdej z kategorii i przyznawania wyróżnień. 

Wprowadzono system nominacji do nagrody 

głównej w danej kategorii i wytypowania spo-

śród nominowanych zwycięzcy. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu wszystkie projekty, które uzyska-

ły nominacje, były równie ważne. System ten 

wzorowany na filmowych Oscarach – wzmoc-

nił rangę pierwszej nagrody.

Zakończenie trzydziestej edycji Sybilli odby-

ło się w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Było to pożegnanie z konkursem. Kolejny re-

alizował Krajowy Ośrodek Badań i Dokumen-

tacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut 

Dziedzictwa), który podjął działania zmie-

rzające do wprowadzenia zmian regulamino-

wych oraz ogłosił konkurs na statuetkę, któ-

rego zwyciężczynią została Pani Anna Bujak. 

Gala laureatów odbyła się po raz pierwszy nie 

w Warszawie lecz w Toruniu i była połączona 

z obchodami jubileuszowymi tamtejszego Mu-

zeum Okręgowego.

W marcu 2011 roku decyzją Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego został powoła-

ny do życia Narodowy Instytut Muzealnictwa 

i Ochrony Zbiorów. W ramach powierzonych 

zadań przejął od Narodowego Instytutu Dzie-

dzictwa organizację konkursu. Zachowano 

dotychczasowe postanowienia regulaminowe 

wprowadzając jednak istotną zmianę w zasa-

dach naboru zgłoszeń. Wnioski nadal należało 

przesłać drogą pocztową, natomiast wszelkie 

do nich załączniki drogą elektroniczną. Gala 

laureatów Sybilla 2011 odbyła się w Pałacu na 

Wyspie w warszawskich Łazienkach Królew-

skich. Podsumowanie XXXIII edycji konkursu, 

na którą wpłynęło blisko 200 zgłoszeń, miało 

miejsce w udostępnionym właśnie zwiedzają-

cym budynku Muzeum Historii Żydów Pol-

skich w Warszawie.

Wraz z XXXIV edycją otworzył się nowy 

rozdział w historii konkursu. Instytut, kierując 

się troską o prestiż wydarzenia oraz tym, aby 

odzwierciedlał zmiany zachodzące w funkcjo-

nowaniu muzeów, uwzględniał przesunięcia ak-

centów i nowe obszary muzealnej aktywności, 

przeprowadził w 2013 roku analizę zapisów re-

gulaminowych na zasadach otwartych konsul-

tacji z muzeami i środowiskiem muzealników.  

Nowy regulamin, powstały pod patronatem 

Rady Programowej Instytutu, został zatwier-

dzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Wprowadził zmiany dotyczące 

w pierwszej kolejności poszerzenia grona adre-

satów konkursu oraz zakresu kategorii konkur-

sowych, które obejmują najistotniejsze współ-

cześnie działania muzeów. Muzea uzyskały 

możliwość składania czterech, a nie jak dotąd 

trzech zrealizowanych przez siebie projek-

tów. Wynikiem konsultacji są również zmiany 

w systemie nagradzania w ramach poszczegól-

nych kategorii oraz możliwość przyznawania 

przez jury nagrody głównej dla szczególnie 

ważnego i wyróżniającego się projektu.

Na XXXIV edycję Konkursu na Wydarzenie 

Muzealne Roku Sybilla 2013 wpłynęło 250 

projektów muzealnych. Uroczysta gala i wrę-

czenie nagród i wyróżnień, odbyła się w Mu-

zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Idea powołania do życia konkursu na najwybit-

niejsze dokonania w obszarze działalności mu-

zealnej zrodziła się ponad trzydzieści lat temu. 

W 1980 roku zespół ekspertów Ministerstwa 

Kultury określił założenia i zasady regulami-

nowe, po czym ogłoszono nabór zgłoszeń do 

pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku. 

Od tego czasu wyróżnienie w konkursie jest 

najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim 

muzealnictwie.

Przez trzydzieści lat konkurs zmieniał się pod 

względem sposobu wyłaniania i nagradzania 

zwycięzców, przyznawanych nagród, powoły-

wania i pracy jury. Określone jednak na samym 

początku przez jego inicjatorów główne zało-

żenie nagradzania i upowszechniania najwy-

bitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów 

działalności muzealnej pozostało niezmienione.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w War-

szawie było pierwszą instytucją, której Mi-

nisterstwo Kultury powierzyło organizację 

konkursu. Regulamin przewidywał wówczas 

możliwość nadesłania przez każde z polskich 

muzeów prezentacji jednego zrealizowanego 

projektu,bez względu na jego charakter. For-

muła była bardzo uproszczona, nie przewidy-

wała podziału na kategorie tematyczne, trak-

tując wszystkie zgłoszenia na równi. Sytuacja 

taka stawiała przed Ogólnopolską Komisją 

Ocen – jury konkursu – karkołomne zadanie 

dokonania wyboru najlepszych spośród często 

trudno porównywalnych projektów, reprezentu-

jących różne dziedziny statutowej działalności  

muzeów. 

W początkowym okresie konkurs nie cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Ze wszystkich 

uprawnionych regulaminem instytucji spływało 

około 30 zgłoszeń z zakresu gromadzenia zbio-

rów, dokonań naukowych, konserwacji, wystaw 

stałych i czasowych, działalności oświatowej. 

Z roku na rok liczba ta systematycznie wzra-

stała. 

W 1990 roku na konkurs wpłynęło 70 zgło-

szeń. Regulamin nakazywał wówczas komisji 

ocenę projektów pod względem wartości me-

rytorycznej, na którą składało się ich znaczenie 

naukowo-dokumentalne, walory estetyczne, dy-

daktyczno-wychowawcze, zaangażowane środ-

ki, warunki organizacyjno-finansowe danego 

muzeum. Od 1993 roku wprowadzono istotną 

zmianę w skali ocen, ustanawiając Grand Prix,  

nagrodę specjalną, nagrody I, II i III stopnia 

oraz wyróżnienia. 

Przełomowym dla konkursu był rok 2000, 

w którym Ministerstwo Kultury powierzy-

ło jego realizację Muzeum Narodowemu 

w Warszawie. Nadano wówczas konkursowi 

nowa nazwę - Wydarzenie Muzealne Roku – 

Sybilla. Odtąd Sybilla, mitologiczna postać 

wieszczki przepowiadającej przyszłość, sta-

ła się patronką konkursu. Imieniem Sybilli 

nazwano również zaprojektowane i wyko-

nane przez wybitną rzeźbiarkę Zofię Wol-

ską statuetki wręczane laureatom konkursu  

w trakcie kolejnych jego edycji do 2008 roku. 

Kluczową zmianą regulaminową było usta-

nowienie dziesięciu kategorii konkursowych 

obejmujących różne dziedziny działalności 

muzealnej. Zabieg ten niewątpliwie uporząd-

kował i ułatwił ocenę zgłaszanych projektów. 

Nie musiały już ze sobą konkurować obszary 

muzealnej działalności o całkowicie odmien-

nym charakterze. Jury zyskało przez to więk-

szą swobodę w zestawianiu, ocenie i wyborze 

najlepszych zgłoszeń. Regulamin przewidywał 

wyróżnienia w ramach następujących katego-

rii: 1. wystawy sztuki, 2. wystawy archeolo-

giczne, 3. wystawy historyczne, biograficzne 

i literackie, 4. wystawy etnograficzne, 5. wy-

stawy przyrodnicze, techniczne i medyczne,  

6. publikacje, 7. programy edukacyjne, oświa-

towo-wychowawcze i promocyjne, 8. osią-

gnięcia z zakresu działalności naukowej,  

9. dokonania z zakresu konserwacji, 10. do-

konania z zakresu zarządzania i organizacji. 

Do roku 2003 przyznawano również nagrody 

w ramach kategorii wystawy zorganizowane 

ze zbiorów zagranicznych. Zrezygnowano  

z niej z powodu zbyt małej liczby napływają-

cych zgłoszeń. W walce o Grand Prix i nagrody 

w poszczególnych kategoriach zabiegały insty-

tucje muzealne, które zgodnie z regulaminem 

mogły składać po jednej propozycji w każdej 

z nich. Nie było jednak możliwości, aby zgłosić 

projekt (np. wystawę) bądź jakąkolwiek jego 
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