
MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU 20–22  kwietnia 2022 r.

KONFERENCJA NAUKOWA



Konferencja Nowoczesne muzeum – relacje i narracje, zorganizowa-
na przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony 
Zbiorów, objęta została patronatem honorowym: Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra 
Glińskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra 
Całbeckiego i  Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz 
auspicjami: Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzysze-
nia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, 
Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Edukato-
rów Muzealnych.



Nowoczesne muzeum – relacje i narracje
Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Narodowego Instytu-
tu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tworzy stałą platformę dyskur-
su i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i za-
rządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, 
technicznym, naukowym i artystycznym. Szczególną uwagę chce-
my zwrócić na społeczną rolę instytucji muzealnych, stąd tytułowe 
relacje i narracje. 

Począwszy od 2022 roku, w  cyklu dwuletnim, odbywać się 
będą konferencje naukowe, które w naszym zamierzeniu mają być 
rozbudowaną przestrzenią dyskusji i  debat oraz próbą spojrzenia 
w przyszłość muzealną i wykonaniem kroku w kierunku szerszego 
postrzegania istoty muzeum. Efekty zaś publikowane będą w ma-
teriałach pokonfencyjnych (w latach nieparzystych, pomiędzy kon-
ferencjami).

Podczas pierwszej edycji konferencji zaprezentowanych zosta-
nie niemal czterdzieści wystąpień w ramach dwóch głównych grup 
tematycznych: narracji – związanej ze sposobami budowania przez 
muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy 
czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie 
i  zakresie aktywności cyfrowej muzeów; relacji – zarówno w  sto-
sunku do publiczności muzealnej, jak i  do przestrzeni, otoczenia 
gospodarczego i  środowiska, w  jakim funkcjonują muzealnicy. 
W sposób szczególny pragniemy rozmawiać o zagadnieniach: od-
powiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the 
Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum.

Jest nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Toruniu, 
rozmawiać i debatować nad kondycją i przyszłością muzealnictwa.

Aleksandra Mierzejewska
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
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9:30–10:30

10:30–11:50

10:30–11:00

11:00–11:30 

11:30–11:50

11:50–12:20

12:20–14:00

12:20–12:40

12:40–13:00

13:00–13:10

13:10–13:30

13:30–14:00

14:00–14:40

Dzień 1 20.04.2022

rejestracja uczestników 

sesja otwierająca

powitania i przemowy

wystąpienie otwierające  
Muzea i ich opowieści – spójność w różnorodności 
dr hab. prof. ucz. Marcin Napiórkowski

Czy muzeum może być agentem zmiany społecznej? Nowy 
model funkcjonowania instytucji muzealnej w XXI wieku
dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS,  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

przerwa kawowa

I sesja referatowa – Narracje I  

„W imię ojca”, czyli o aksjologii politycznej muzeów polskich
dr Magdalena Lorenc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Narracje o „narodowej traumie” w polskich muzeach historycznych
Krzysztof Banach, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Rzecz i jej historia: relacje historii mówionej jako źródło wiedzy 
o obiektach 
dr Przemysław Kaniecki, Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN

Narratologia filmowa jako baza badań nad współczesnym 
wystawiennictwem narracyjnym
dr hab. Rafał Syska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dyskusja

lunch 
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14:40–16:00

14:40–15:00

15:00–15:20

15:20–15:40

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–17:50

16:20–16:30

16:30–16:40

16:40–16:50

Dzień 1 20.04.2022

II sesja referatowa – Muzealium – relacje i narracje

Łupy wojenne w muzeach – problemy narracyjne 
i wystawiennicze
dr Katarzyna Wagner, Uniwersytet Warszawski

Przemiany świadomości społecznej i ich oddziaływanie na 
kształt kolekcji muzealnych. Przykład niemieckich fotografii 
z lat 1940–1945 z Muzeum Okręgowego w Toruniu
dr Iwona Markowska, Muzeum Okręgowe w Toruniu

Pomiędzy unikatem a obiektem typowym – spojrzenie na 
muzealne kolekcje techniki 
Marek Maszczak, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie 

dyskusja

przerwa kawowa

III sesja referatowa – Narracyjny  narzędziownik

Perspektywy rozwoju nowych mediów w instytucjach 
muzealnych
Magdalena Pasternak-Zabielska, Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie 

Posłuchaj Muzeum – podcast jako nowe narzędzie kontaktu 
muzeów z publicznością
Dorota Słowińska-Kamasa, Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

Piernikowo – kreatywni. Rola ciasta piernikowego 
w muzealnej narracji i relacjach
Krzysztof Lewandowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
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Dzień 1 20.04.2022

16:50–17:00

17:00–17:20

17:20–17:50

18:00–19:00

19:00–20:30

21:00

Rekonstrukcja historyczna i jej rola w budowaniu narracji 
w przestrzeni muzealnej
Paulina Szulist-Płuciniczak, Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako forma relacji 
muzeum ze „światem zewnętrznym”. Przypadek Szreniawy
dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

dyskusja 

zwiedzanie Dworu Artusa

koncert w Dworze Artusa

uroczysta kolacja
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Dzień 2 21.04.2022

9:00–10:30

9:00–9:20

9:20–9:40

9:40–10:00

10:00–10:30

10:30–11:00

11:00–12:00

11:00–11:10

11:10–11:30

11:30–11:40

11:40–12:00

IV sesja referatowa 
– Muzeum przedsiębiorcze / Muzeum rozszerzone

Muzeum – przedsiębiorca czy „wolontariusz” na rynku 
usług kulturalnych?
dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec, Akademia Ekono-
miczno-Humanistyczna w Warszawie

Biznes i muzeum. Dwugłos biznesmena i muzealnika
dr Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach 
Andrzej Zabiegliński, Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A.

Muzea w świecie bez przyszłości
dr Marcin Szeląg, Uniwersytet Artystyczny im. 
Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

dyskusja

przerwa kawowa

V sesja referatowa – Muzeum? Naturalnie!

Dziedzictwo natury w muzealnych narracjach
Michał Kępski, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Wilanowski potencjał do kreowania muzeum rozszerzonego
dr inż. arch. kraj. Maciej Żołnierczuk, Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie

W zgodzie z naturą. Ekodziałania Muzeum Miasta Gdyni 
dr Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni

dyskusja
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12:00–13:00

12:00–12:20

12:20–12:30

12:30–12:40

12:40–13:00

13:00–13:30

13:30–15:00

13:30–13:50

13:50–14:00

14:00–14:10

14:10–14:20

VI sesja referatowa – Relacje I

Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. „Pomiędzy” genius loci 
a sprawczością idei
dr Wiesław Skrobot, Pracownia Aktywności Obywatelskiej 
i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie 

Od carbonu do atomu. Działania edukacyjne i wystawiennicze 
Muzeum Okręgowego w Koninie w kontekście dynamiki zmian 
regionu konińskiego
Katarzyna Schellner, Muzeum Okręgowe w Koninie

Socjotopografia Krakowa. Czyli od nauki do narracji 
w nowoczesnym muzeum 
dr Jacek Zinkiewicz, Muzeum Krakowa 
Mateusz Niemiec, Muzeum Krakowa

dyskusja

przerwa kawowa

VII sesja referatowa – Relacje II

Wystawa stała jako główna dla kolekcji przestrzeń relacji 
eksponatu z odbiorcą 
Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu

Miasto tworzą obywatele. Od muzealium do odpowiedzialności 
społecznej
Katarzyna Liwak-Rybak, Muzeum Warszawy

Muzeum uważne, muzeum rezylientne – przykład cyklu „DNA 
Krakowa”
Kamil Stasiak, Muzeum Krakowa

Muzeum w rzeczywistości medialnej 
Kamila Krzanik-Dworanowska, Muzeum Ziemi Złotowskiej 
w Złotowie

Dzień 2 21.04.2022
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Dzień 2 21.04.2022

14:20–14:30

14:30–15:00

15:00–16:00

16:00–20:00

20:30

Poczuć historię, czyli o zaangażowaniu na rzecz lokalności
Katarzyna Kluczwajd, Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
– Książnica Kopernikańska w Toruniu

dyskusja 

„późny” lunch

atrakcje dodatkowe – zwiedzanie oddziałów MOT

kolacja
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9:00–10:10

9:00–9:20

9:20–9:30

9:30–9:50

9:50–10:10

10:10–10:40

10:40–13:30

10:40–10:50

10:50–11:10

11:10–11:20

11:20–11:30

VIII sesja referatowa – Narracje II – na początku było „słowo”

Muzeum informacyjne? 
dr Michał Grabowski, Muzeum Krakowa

Czy muzealne narracje są dla każdego? W poszukiwaniu 
uniwersalnych zasad komunikatów językowych wystaw 
i przestrzeni edukacyjnych muzeów
Paulina Długosz, Muzeum Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki

Słowo – tekst – przekaz. O roli tekstów muzealnych w emocjonalnej 
percepcji wystawy
dr Sylwia Szarejko, Muzeum Pamięci Sybiru

dyskusja

przerwa kawowa

IX sesja referatowa – Narracje III

Między emocją a wiedzą. Meandry tworzenia narracji i scenariusza 
ekspozycji 
Wojciech Markert, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Koalicje pamięci
dr Beata Nessel-Łukasik, Akademia Pedagogiki Specjalnej  
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dom Mikołaja Kopernika – między muzeum narracyjnym 
a muzeum-templum. Koncepcja i sposób narracji muzeum 
biograficznego na przykładzie nowej wystawy stałej
Michał Kłosiński, Muzeum Okręgowe w Toruniu

Miejsce, osoby, rzeczy i ich opowieści – różne tropy narracyjne 
i ich wykorzystywanie. Z praktyki oddziału Dom Kuncewiczów 
w Kazimierzu Dolnym
Monika Januszek-Surdacka, Muzeum Nadwiślańskie 
w Kazimierzu Dolnym

Dzień 3 22.04.2022
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11:30–11:40

11:40–12:00

12:00–12:30

12:30–12:40

12:40–12:50

12:50–13:00

13:00–13:30

13:30–14:00

14:00–15:00

14:30–17:00

Mała rzecz, a cieszy. Refleksje na temat stałej wystawy „Gród 
Santok. Strażnica i klucz królestwa” 
dr Małgorzata Pytlak, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta  
w Gorzowie Wielkopolskim

dyskusja

przerwa kawowa

Narracja obiektami – nowa wystawa stała w Muzeum 
Kinematografii w Łodzi
Zuzanna Woźniak, Muzeum Kinematografii w Łodzi

Historia. Pamięć. Architektura. Narracja ekspozycyjna Mau-
zoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie na tle innych 
obiektów muzealnych Polski i Europy – analiza porównawcza
Grzegorz Rykowski, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej   

Za kulisami – nowa ekspozycja edukacyjna Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych
dr Anna Czerner, Monika Sobczak, Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych

dyskusja

podsumowanie i zakończenie I edycji konferencji 
Nowoczesne muzeum – relacje i narracje

lunch 

Wydarzenie towarzyszące konferencji

Warsztat „Design Thinking – rozwiązania oparte na 
słuchaniu” 

Dzień 3 22.04.2022
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Biogramy autorów i abstrakty wystąpień

dr hab. prof. ucz. Marcin Napiórkowski 
Semiotyk kultury, bada współczesne mity. Absolwent kulturoznawstwa 
oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycz-
nych w  zakresie filozofii, w  latach 2013–2014 odbył staż podoktorski na 
University of Virginia. W 2015 r. uzyskał habilitację w dziedzinie nauk hu-
manistycznych (kulturoznawstwo). Jest autorem kilku książek, z  których 
najnowsze to Kod kapitalizmu oraz Turbopatriotyzm. 

Regularnie opowiada o  współczesnych mitach na łamach „Tygodnika 
Powszechnego”. Publikował też m.in. na łamach: „Więzi”, „Znaku”, „Polityki” 
i „Gazety Wyborczej”. Prowadzi bloga www.mitologiawspolczesna.pl
Kierował projektami badawczymi: Współczesna polska kultura wernaku-
larna w perspektywie porównawczej. Pamięć – wyobraźnia – praktyki oporu 
oraz Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał komme-
moratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989–2014.

20.04.2022 r. – 11.00–11.30 – sesja otwierająca 
Muzea i ich opowieści – spójność w różnorodności

Możemy być lisem albo jeżem. Lis zna wiele sztuczek, by wymknąć się po-
goni. Jeż zna tylko jedną – potrafi zwinąć się w kolczastą kulkę –  za to zna 
ją naprawdę dobrze. Dawniej muzea były raczej jeżami. W dobie boomu 
pamięciowego i nowej muzeologii coraz więcej instytucji kultury związa-
nych z miejscami pamięci nie ma innego wyjścia, jak tylko stać się lisami. 
Nowoczesne instytucje pamięci łączą w sobie archiwa, świątynie pamięci 
(czasem nekropolie), galerie sztuki, a dzięki rozbudowanym programom 
edukacyjnym – także szkoły, centra kulturalne dla lokalnych społeczności 
i instytucje badawcze. 

Wobec tej różnorodności muzea tym bardziej potrzebują czegoś, co 
pozwoli im zachować tożsamość i  spójność przekazu – opowieści, która 
połączy różne formy i płaszczyzny działalności, a także komunikację kiero-
waną do odmiennych grup odbiorców.

W swoim wystąpieniu zaproponuję spojrzenie na współczesne muzea 
historyczne z  punktu widzenia semiotyki. Oglądane z  tej perspektywy 
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muzea są maszynami do produkowania sensów. Używając różnorodnych 
środków – obrazu, architektury, słów i gestów przewodników, a nawet ga-
dżetów w sklepiku z pamiątkami – nowoczesne muzeum generuje zestaw 
opowieści, które posiadają pewne cechy wspólne (kanon). 

Jako goście muzeum zwykle skupiamy się na treści tych historii, słu-
chamy ich, przyjmujemy lub odrzucamy. Jako badacze, współtwórczynie 
muzeów czy „krytyczni przewodnicy” musimy przenieść uwagę na ich for-
mę – pytać, jak są produkowane. Postarać się zajrzeć na zaplecze (czasem 
dosłownie) i dostrzec tryby maszynerii produkującej sensy.

dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Historyk-metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami 
wiedzy o  przeszłości oraz problematyką reprezentacji historii w  werbal-
nych i wizualnych dyskursach kultury współczesnej. Autorka wielu publi-
kacji, w tym trzech monografii: Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 
2005, Historia w  muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011 
(Nagroda MNiSW) i Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-
-Wschodniej, Lublin 2018. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (United 
States Holocaust Memorial Museum, Washington DC) oraz Fundacji Fulbri-
ghta  (Princeton University).

20.04.2022 r. – 11.30–11.50 – sesja otwierająca 
Czy muzeum może być agentem zmiany społecznej? Nowy model funk-
cjonowania instytucji muzealnej w XXI wieku

Według dużej grupy badaczy w obliczu rosnącej świadomości globalnych 
wyzwań, misja, rola, wartości i obowiązki muzealnych instytucji wymagają 
radykalnego przemyślenia i przekształcenia. W 2016 r. na konferencji ICOM 
Mário Moutinho zaproponował poszerzenie kategorii nowej muzeologii 
w  kierunku socjomuzeologii, jako szkoły myślenia, która ma za zadanie 
zintegrować wysiłki zaadaptowania struktur muzealnych do współcze-
snej rzeczywistości, osiągnięcia nowego poziomu autonomii instytucji 
muzealnych oraz otwarcia się muzeów na społeczny kontekst. Podstawą 
filozoficzną jest idea partycypacji. Celem ruchu jest tworzenie sieci insty-
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tucji, wspólnot i  jednostek mających na celu lokalny rozwój zrównowa-
żony. Ten muzealny aktywizm oznacza modyfikację zadań muzeum jako 
instytucji obywatelskiej, a nowy model działania ma na celu realne zmiany 
polityczne, społeczne i środowiskowe. Koncepcja ta spotyka się z krytyką 
badaczy i muzealników uznających, że muzeum powinno zachować swoją 
tożsamość i skupić się na tradycyjnych zadaniach. Referat stanowi próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie instytucja muzealna w XXI 
wieku może i powinna przyjąć nowy model funkcjonowania, aby realnie 
wpływać na otoczenie nie tracąc przy tym społecznego autorytetu insty-
tucji nakierowanej na ochronę dziedzictwa kulturowego.

dr Magdalena Lorenc
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Politolożka i muzeolożka, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), absolwentka Pody-
plomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Warszawskim, wi-
ceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału 
w Poznaniu, członkini zwyczajna International Council of Museums (ICOM) 
– sekcja International Committee for Museology (ICOFOM) i ICOM Polska, 
pełnomocniczka dziekana Wydziału Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa 
ds. Muzeum UAM, redaktorka tematyczna w „Public Policy and Economic 
Development”, autorka prawie czterdziestu publikacji naukowych, której 
aktualne zainteresowania koncentrują się na teorii i  metodologii badań 
polityczności muzeów. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji międzyna-
rodowych i ogólnopolskich oraz kilku zagranicznych wyjazdów studyjnych 
(m.in. na Uniwersytet Florencki i EUI).

20.04.2022 r. – 12.20–12.40 – I sesja referatowa – Narracje I  
„W imię ojca”, czyli o aksjologii politycznej muzeów polskich

Celem wystąpienia jest odpowiedź na pytanie o profil ideologiczny najpo-
pularniejszych muzeów w  Polsce. Analizie poddane zostaną misje i  wizje 
muzeów (o różnym profilu zbiorów), które w okresie pięciu ostatnich lat 
odniosły największe sukcesy frekwencyjne pod względem liczby odwie-
dzających. Zgodnie z przyjętą hipotezą w Polsce dominuje model „muzeum 
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paternalistycznego”, tj. ufundowanego na ideach i  wartościach konserwa-
tywnych, takich jak: wspólnota, tradycja i autorytet. Ten model muzeum po-
kazuje jedną, uznaną za prawdziwą wersję wydarzeń. Wskazuje na ciągłość 
i  autorytet instytucji oraz sakralizuje jej przestrzeń, w  podawczy sposób 
prezentuje treści. 

Antytezą dla „muzeum paternalistycznego” jest „muzeum partycypa-
cyjne”, odwołujące się do wartości progresywnych (kojarzonych głównie 
z  lewicą) oraz liberalnych. „Muzeum partycypacyjne” – w odróżnieniu od 
„muzeum paternalistycznego” – wymaga uczestnika posiadającego spraw-
czość, a nie widza jako biernego odbiorcy oferty muzealnej. Dynamiczny 
rozwój „aktywizmu wizualnego” (Mirzoeff, 2016) czyni z „muzeum pater-
nalistycznego” projekt anachroniczny wobec wyzwań stojących przed pu-
blicznymi instytucjami kultury w XXI w. oraz skłania do refleksji nad impli-
kacjami profilów ideologicznych (politycznych) polskich muzeów.

Krzysztof Banach
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

Historyk i  muzealnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012–2019 kierował Działem Wy-
stawienniczym w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, następ-
nie Działem Wydawniczym w Żydowskim Instytucie Historycznym. Kurator 
wystaw, autor scenariuszy ekspozycyjnych i katalogów, badacz zagadnień 
dotyczących powojennych narracji ekspozycyjnych w muzeach-miejscach 
pamięci i innych muzeach historycznych. W jego obszarze zainteresowań 
badawczych leży metodologia wystaw historycznych, historia mówiona, 
historia obozów akcji „Reinhardt” oraz gett na Lubelszczyźnie i Zamojsz-
czyźnie, a także działalność przewodnicka i genealogiczna. 

20.04.2022 r. – 12.40–13.00 – I sesja referatowa – Narracje I  
Narracje o „narodowej traumie” w polskich muzeach historycznych

Druga połowa lat 40. XX w. to okres, w którym utworzone zostały pierw-
sze instytucje muzealne w Polsce, formujące narrację o katastrofie II wojny 
światowej, Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich w okresie okupa-
cji niemieckiej. Bezprecedensowe próby stworzenia ekspozycji reprezen-
tujących kolektywną żałobę szybko zderzyły się z  ideologicznymi naci-
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skami umacniającej się w tuż powojennej Polsce władzy komunistycznej. 
W  następnych dekadach PRL-u  tworzono kolejne instytucje o  charakterze 
martyrologicznym, a modulowana przez czynniki polityczne i (w mniejszym 
stopniu społeczne) „oficjalna” narracja o wojnie i okupacji zmieniała się kilku-
krotnie. Trzy dekady, które minęły od okresu transformacji ustrojowej końca 
lat 80., to kolejna ewolucja muzealnych narracji o trudnych dla Polaków mo-
mentach w dziejach XX w. – od czasowego odwrotu od historii, do tzw. „histo-
ry boom”, na fali którego zbiorowa moda na historię i pamiętanie skrajnie uwy-
pukliła wiele szczególnie wrażliwych dla polskiego społeczeństwa tematów. 
Referat jest próbą porównania wybranych narracji muzealnych z okresu PRL-u  
oraz narracji współczesnych wystaw we flagowych muzeach historycznych 
w Polsce. Przy użyciu jakich narzędzi były i są tworzone ekspozycje historycz-
ne dotyczące wojennej traumy? Czy tzw. „muzea narracyjne” to współczesna 
innowacja? Czy jesteśmy w stanie zidentyfikować czynniki, które ze względu 
na narracje o „narodowej traumie” są tak ważnym elementem kształtowania 
współczesnych polityk historycznych? 

dr Przemysław Kaniecki 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, ku-
stosz w  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor między innymi 
monografii: Wniebowstąpienia Konwickiego (2013) i Samospalenia Konwic-
kiego (2014) oraz opracowania w serii wyd. Ossolineum Biblioteka Narodo-
wa Małej Apokalipsy i Kompleksu Polskiego (2021). Obecnie przygotowuje 
monografię na temat wyjazdów marcowych i  związanych z  nimi przed-
miotów. 

20.04.2022 r. – 13.00–13.10 – I sesja referatowa – Narracje I  
Rzecz i jej historia: relacje historii mówionej jako źródło wiedzy o obiektach

Referat poświęcony jest sprzęgnięciu w działalności Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN projektu pozyskiwania zbiorów z projektem oral hi-
story. Po wstępnym zarysowaniu organizacji pracy przy kilku projektach 
oral history oraz kolejnych fazach budowania kolekcji muzealiów, ukazany 
zostanie konkretny przykład akcesji obiektów (muzealiów i archiwaliów), 
które wiążą się głównie z dwoma okresami historycznymi (należącymi do 
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najważniejszych w  historii Żydów polskich XX wieku: okresem Zagłady 
i okresem Marca 1968).

W trakcie budowania kolekcji (od końca lat 90. XX w., a zwłaszcza od 
2006 r.) pozyskane zostały do zbiorów archiwalia marcowe i walizka, sta-
nowiące pamiątki rodziny Merców (Märzów). Przekazywanie kolejnych 
archiwaliów i obiektów odbywało się na wielu etapach, w 2021 r. darczyń-
ca – Roman Merc – wyraził zgodę na przeprowadzenie z  nim wywiadu, 
w  trakcie którego objaśnił pełniej konteksty zachowania się niektórych 
obiektów, podzielił się związanymi z  niektórymi obiektami wspomnie-
niami, opowiedział o  pozostających w  jego archiwum dokumentach 
przedwojennych i  z  okresu II wojny światowej. Przekazał jednocześnie 
do zbiorów niektóre z  tych ostatnich archiwaliów, m.in. przejmujący list 
z getta oświęcimskiego od siostry (ciotki Romana Merca) do przebywają-
cych w Związku Radzieckim ojca i braci (dziadka i wuja darczyńcy). Bez ko-
mentarza darczyńcy wiele aspektów historii rodzinnej i historii obiektów 
pozostałoby nieznanych – relacja darczyńcy nie tylko uzupełnia „narrację”, 
którą odnaleźć można w archiwaliach jako takich, ale dla odbiorcy katalo-
gu zbiorów relacja ta wręcz objaśnia powód przyjęcia danego obiektu do 
kolekcji i jego w niej miejsce.

Referat ma pokazać na tym przykładzie, jak wyglądać może narracja ku-
ratorów na temat tego rodzaju obiektów i jak wyglądać może udostępnienie 
w e-katalogu obiektu i opisu, opartego na komentarzu do zawartości teksto-
wej danego dokumentu oraz na przywołaniach relacji oral history. 

dr hab. Rafał Syska 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Historyk filmu, specjalista od kina współczesnego i praktyk 
postfilmowych. Wydał m.in. Film i przemoc. Sposoby obrazowania przemocy 
w  kinie (2003), Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana (2008), 
Filmowy neomodernizm (2014), Historia filmu. Od Edisona do Nolana (2015). 
Był redaktorem kilkunastu książek, w tym czterotomowej Historii kina (od 
2009). Stypendysta Fundacji: „Tygodnika Polityka”, Na Rzecz Nauki Polskiej 
i Kościuszkowskiej. Scholar visiting na Columbia University w Nowym Jor-
ku. Wykładał w Londynie, Brnie, Wilnie i Maladze. Pomysłodawca i redak-
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tor naczelny czasopisma „EKRANy” (2011–2018). Członek ICOM Polska (od 
2020). W Muzeum Narodowym w Krakowie kurator wystaw Stanley Kubrick 
(2014) i  Wajda (2019), a  w  Narodowym Centrum Kultury Filmowej – Bez 
końca. Dialogi Krzysztofa Kieślowskiego (2021). Od 2016 r. piastuje stanowi-
sko dyrektora Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, dla które-
go stworzył koncepcję programową i wdraża proces inwestycyjny.

20.04.2022 r. – 13.10–13.30 – I sesja referatowa – Narracje I  
Narratologia filmowa jako baza badań nad współczesnym wystawien-
nictwem narracyjnym

Treścią wystąpienia będzie analiza wpływu na współczesne wystawien-
nictwo narzędzi nowoczesnej narracji filmowej. W  toku refleksji zostaną 
zarysowane koncepcje współczesnej narratologii, z  uwzględnieniem tych, 
które lokują się w obszarze sensous theory oraz idei kina nowych atrakcji 
i nowoczesnego blockbustera. W konsekwencji, bogate spektrum analiz fil-
moznawczych może pomóc w opisie struktury opowiadania w przestrzeni 
ekspozycji, pozwalając na wskazanie czytelnych analogii między oboma 
mediami. Na przykładach z kilku wystaw zostanie poddana analizie muzeal-
na interpretacja aplikowanych w ekspozycję wybranych środków filmowe-
go wyrazu: przestrzeń pozakadrowa, diegetyczność dźwięku, następstwo 
planów filmowych, montaż i  chwyty narracji subiektywnej. Interdyscypli-
narna refleksja, ulokowana na granicy filmoznawstwa i  muzealnictwa to 
ścieżka do analizy zabiegów narracyjnych zwłaszcza w  wystawiennictwie 
historycznym, edukacyjnym i filmowym. Rewersem tych procesów jest tak-
że uobecnianie się filmu nie tylko jako nośnika opowiadania i bazy narracji, 
ale też tematu wystaw, co problematyzuje charakter wzajemnych inspiracji 
obu płaszczyzn narracyjnych. Na przykłady analizy zostaną zatem obrane 
zarówno wystawy narracyjne, posługujące się technikami wywiedzionymi 
z  medium filmowego (Muzeum Pamięci Sybiru w  Białymstoku, Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, National September 11 Memorial & Mu-
seum w Nowym Jorku), jak również projekty muzeum filmu, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektu Kino Polonia Narodowego Centrum Kultury Fil-
mowej w Łodzi i The Lucas Museum of Narrative Art w Los Angeles.
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dr Katarzyna Wagner 
Uniwersytet Warszawski

Pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Peł-
nomocnik dyrektora Muzeum Narodowego w  Warszawie, a  następnie 
zastępca dyrektora ds. naukowych MNW (2018–2020), kustosz w Muzeum 
Warszawy (2010–2018), członkini zespołu kuratorów ds. wystawy głównej 
i kurator Gabinetu Rysunków Architektonicznych Muzeum Warszawy. Re-
daktor rocznika Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich „Komunikaty”. Prowadziła wykłady m.in. w  Instytucie Polskim 
w Rzymie i na Uniwersytecie Iberoamericana w Meksyku. Prelegentka na 
kilkudziesięciu konferencjach, prowadząca wykłady i warsztaty z zakresu 
tworzenia ekspozycji muzealnych. Autorka artykułów naukowych i  po-
pularnonaukowych. Laureatka nagród z  zakresu muzealnictwa (Sybilla, 
Wierzba, Klio). Członkini stowarzyszeń muzealnych i historycznych, m.in. 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich, The International Council of Mu-
seums (ICOM), Svenska Historiska Föreningen, European Association for 
Urban History i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

20.04.2022 r. – 14.40–15.00 – II sesja referatowa – Muzealium  
– relacje i narracje
Łupy wojenne w muzeach – problemy narracyjne i wystawiennicze

W październiku 2020 r. holenderska Rada ds. Kultury rekomendowała zwrot 
obiektów muzealnych, które zostały wywiezione z  niderlandzkich kolonii 
między XVII w. a 1. poł. XIX w. Na początku 2021 r. holenderska minister kul-
tury i nauki ogłosiła powstanie niezależnej od władz państwowych komisji, 
której celem jest wytypowanie obiektów zrabowanych i przygotowanie re-
komendacji dalszych działań.

Temat łupów wojennych i  ich restytucji jest aktualny także w  Polsce 
i  nie tyczy się wyłącznie przedmiotów zrabowanych podczas II wojny 
światowej, lecz powraca w kontekście rabunków z okresu wojen polsko-
-szwedzkich. W  wystąpieniu chciałabym dokonać porównania muzeal-
nych sposobów opowiadania – polskiego i  szwedzkiego – o  łupach wo-
jennych. Punkt wyjścia mojego wystąpienia stanowić będą przedmioty 
zrabowane podczas „potopu”. Szwedzcy muzealnicy wypracowali już spo-
sób narracji. Niestety w polskiej historiografii niewiele pisze się o łupach 
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wojennych z epoki przedprzemysłowej, a praktycznie całkowicie pomijane 
są problemy wystawiennicze i narracyjne, przed jakimi muzealnicy są nie-
jednokrotnie stawiani.

Freeman Tilden pisał, że głównym celem interpretacji jest pobudzanie 
do myślenia, dlatego chciałabym poruszyć dwie generalne kwestie:

- w jaki sposób polscy i szwedzcy muzealnicy opowiadają o łupach wo-
jennych, pochodzących z epoki nowożytnej? Czy występują różnice? Czy 
czas, jaki upłynął umożliwił neutralne spojrzenie na te przedmioty?

- jakie są kierunki prowadzenia przyszłych badań nad zdobyczami wo-
jennymi? Czy wypracowaliśmy sposób narracji na temat rabunków prowa-
dzonych przez wojska polskie?

W znalezieniu odpowiedzi na ww. pytania posłużę się przykładami przed-
miotów zrabowanych z I RP i przechowywanych w szwedzkich muzeach oraz 
przedmiotów zwróconych Polsce lub zakupionych do kolekcji muzealnych.

dr Iwona Markowska 
Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Kustosz w  Muzeum Okręgowym w Toruniu. Od 2017 r. kierownik Działu 
Historii i  Dziejów Miasta Torunia. Zajmuje się głównie historią najnow-
szą. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół dziejów Torunia oraz 
miast i  miasteczek dawnego województwa pomorskiego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem okresu II wojny światowej oraz zagadnień związa-
nych z historią kultury. Jest autorką wielu wystaw i publikacji propagują-
cych zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wybrane publikacje: Życie 
kulturalne więźniów w  KL Auschwitz w  świetle relacji i  pamiętników, Toruń 
2005; W  pomorskim tyglu Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939) [w:] Histo-
ria Wąbrzeźna, t. 1, Wąbrzeźno 2005; Rypin w  okresie międzywojennym 
(1918–1939) [w:] Rypin. Dzieje miasta. Tom 2. Po 1918 roku, Rypin 2012; Naj-
cenniejsze kopernikana ze zbiorów Muzeum Okręgowego w  Toruniu, Toruń 
2009 (współautorstwo M. Dembek); Okupowany Toruń w obiektywie Kurta 
Grimma. Niemiecka fotografia propagandowa ze zbiorów Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Toruń 2018; Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toru-
niu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej / War losses of The 
District Museum in Toruń in light of iconographic and archiwal dokumenta-
tion, Toruń 2019 (współredaktor P. Birecki).
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20.04.2022 r. – 15.00–15.20 – II sesja referatowa – Muzealium  
– relacje i narracje
Przemiany świadomości społecznej i ich oddziaływanie na kształt kolekcji 
muzealnych. Przykład niemieckich fotografii z  lat 1940–1945 z  Muzeum 
Okręgowego w Toruniu

W wielu krajach europejskich po II wojnie światowej w świadomości spo-
łecznej Niemcy zostały obarczone winą za wywołanie globalnego konfliktu 
zbrojnego. Zdystansowanie oraz negatywne podejście do „wszystkiego co 
niemieckie” stało się zjawiskiem powszechnym. Niechęć wzmacniały wciąż 
żywe doświadczenia z  czasu wojny. Miało to również odzwierciedlenie 
w  decyzjach związanych z  kształtowaniem ówczesnych kolekcji muzeal-
nych. Wielu obiektom o proweniencji niemieckiej odmawiano wartości ar-
tystycznej, zabytkowej lub historycznej. Städtisches Gemäldegalerie tzw. 
Niemiecka Galeria Malarstwa nabyta do zbiorów toruńskiego muzeum 
przez okupanta w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu została 
niemal w całości usunięta zgodnie z zasadami planowej gospodarki zbio-
rami muzealnymi. Obiektom tym niejako „odebrano” wartość artystyczną 
ze względu na ich pochodzenie.

Natomiast zupełnie inną historię posiadają fotografie wykonane 
w celach propagandowych i gromadzone na zlecenie niemieckich władz 
Torunia w latach 1940–1945. Po wojnie szybko doceniono ich walory do-
kumentalne i  historyczne. Fotografie uporządkowano, skatalogowano 
i zachowano jako materiał dokumentacyjny. Wraz z upływem czasu oraz 
ewoluującą polityką historyczną, podejście do tzw. „problemu niemieckie-
go” zmieniło się. W wielu instytucjach poddano rewizji status obiektów pro-
weniencji niemieckiej. Doskonałym przykładem tego procesu są niemieckie 
fotografie zgromadzone w  toruńskim muzeum, które dziś zyskują rangę 
obiektów muzealnych i są wpisywane do inwentarzy. Zaproponowana przez 
organizatorów konferencji tytułowa „relacja” pomiędzy społeczeństwem 
a muzeum stała się istotnym czynnikiem kształtującym jego zasób. 

Marek Maszczak
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie, od 1990 r. pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. W la-



22

tach 2001–2016 kierował Działem Techniki i Technologii Fotografii, a obecnie 
pełni funkcję kustosza w Dziale Fotografii i Technik Fotograficznych. Specja-
lizuje się w historii techniki fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem 
Polski oraz krajów Europy Wschodniej. W 2006 r. przygotował i wydał katalog 
Polski sprzęt fotograficzny z lat 1954–1995 w zbiorach MHF w Krakowie. Przez 
lata udało mu się zgromadzić unikalny zbiór polskiego sprzętu fotograficz-
nego obejmujący prototypy i egzemplarze studialne, a także liczącą blisko 
200 obiektów kolekcję radzieckiego sprzętu fotograficznego wyproduko-
wanego w  latach 1934–1992. Na bazie tej ostatniej kolekcji zorganizował 
w 2015 r. cieszącą się dużym zainteresowaniem wystawę Sdiełano w SSSR. 
W ostatnich latach zgromadził duży zbiór aparatów cyfrowych i rozbudował 
kolekcję aparatów do zdjęć natychmiastowych. W kręgu zainteresowań po-
zostają także badania dotyczące historycznych technologii fotograficznych.

20.04.2022 r. – 15.20–15.40 – II sesja referatowa – Muzealium  
– relacje i narracje
Pomiędzy unikatem a obiektem typowym – spojrzenie na muzealne ko-
lekcje techniki

Można powiedzieć, że muzea zajmujące się techniką przeżywają kryzys 
merytoryczny. Jednym z widocznych  problemów jest brak przekonania do 
tworzenia pokrywających się z misją muzeum, ale bardzo rozbudowanych 
kolekcji. Obszar z jakim muzealnicy stykają się jest złożony z przedmiotów 
wytwarzanych metodami przemysłowymi i to w sposób masowy. Pracow-
nicy próbując zmierzyć się z nie do końca rozpoznaną, rozległą materią, 
tworzą uproszczony system jej wstępnego wartościowania, polegający 
m.in. na wybieraniu z ogromnej masy tego, co występuje rzadko. Być może 
grzech pierworodny kryje się w  pewnym sformułowaniu pochodzącym 
z podręcznika prof. Zdzisława Żygulskiego, który nazwał obiekty przemy-
słowe jako typowe, czyli z punktu widzenia muzeum mało wartościowe. 
Kustosze dokonując wyborów cały czas wytrwale poszukują unikatów 
mimo, że wokół istnieje wystarczająca ilość przesłanek merytorycznych, 
które mogą decydować o akcesji obiektów typowych. Innym problemem 
jest także niedostrzeganie przełomowych zmian pojawiających się ostat-
nio w technice. Brak szczegółowej wiedzy o aktualnych trendach w danej 
dziedzinie techniki utrudnia wskazanie nowatorskich rozwiązań zastoso-
wanych w  poszczególnych obiektach. Wciąż odkłada się pozyskanie do 
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zbiorów ważnych „nowinek technicznych”, bo uważa się, że wartość dane-
go obiektu najlepiej weryfikuje czas. Jednak przede wszystkim, nie może 
upowszechnić się refleksja, że w muzeach techniki powinniśmy gromadzić 
dla potomności jak najszersze kolekcje współczesnych artefaktów, które 
będą reprezentacją naszych przesiąkniętych techniką czasów.

Magdalena Pasternak-Zabielska
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Dyplomowana konserwatorka dzieł sztuki, absolwentka Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu,  od 2019 r. kieruje Pracownią Magazynem Zbiorów 
Muzealnych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Antropologizująca 
socjolożka, naukowo zajmuje się socjologią sztuki, badaniem instytucji kultu-
ry oraz praktyk kulturowych Polaków. W Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje rozprawę doktorską pt. 
Kopia czy oryginał – ponowoczesny konflikt w przestrzeniach muzealnych.

20.04.2022 r. – 16.20–16.30 – III sesja referatowa  
– Narracyjny narzędziownik
Perspektywy rozwoju nowych mediów w instytucjach muzealnych

Nie ulega wątpliwości, że jednym ze skutków pandemii COVID-19 i jej wpły-
wu na wiele aspektów życia społecznego i  gospodarczego była czasowa, 
a  w  niektórych przypadkach trwała zmiana dotychczasowych stylów ży-
cia i praktyk kulturowych milionów Polaków. W swoim wystąpieniu, które 
będzie składało się z dwóch komplementarnych części zastanowię się nad 
możliwymi kierunkami i perspektywami rozwoju nowych mediów w insty-
tucjach muzealnych po zakończeniu pandemii i związanych z nią obostrzeń. 
W pierwszej części wystąpienia odwołując się do wyników badania Instytu-
cje kultury w okresie COVID-19. Muzealne strategie docierania do widzów omó-
wię zmiany, jakie zaszły w tempie digitalizacji oferty muzeów w 2020 r. oraz 
jak one wpłynęły na strukturę oferty muzeów. W drugiej, właściwej części 
prezentacji przedstawię wyniki powtórzonych w roku 2021 badań z 2020 r., 
a na podstawie analizy wywiadów swobodnych przeprowadzonych z pra-
cownikami muzeów oraz z gośćmi tych instytucji dokonam ewaluacji opra-
cowanych i wdrożonych w czasie pandemii propozycji ofertowych.   
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Dorota Słowińska-Kamasa 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie

Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, archeolog, 
muzealnik, popularyzator nauki, autorka i  koordynatorka wielu nagra-
dzanych muzealnych projektów kulturalnych i  edukacyjnych. Laureatka 
nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za zasługi dla popu-
laryzacji wiedzy o świecie starożytnym w Polsce. Otrzymała również wy-
różnienie honorowe Forum Gospodarczego Pruszkowa za innowacyjność 
w zarządzaniu jednostką kultury oraz profesjonalną realizację ciekawych 
zdarzeń artystycznych i edukacyjnych. Kurator wystawy stałej Przedświt – 
Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er, współautorka koncepcji 
oraz scenariusza ekspozycji.

20.04.2022 r. – 16.30–16.40 III sesja referatowa  
– Narracyjny narzędziownik
Posłuchaj muzeum – podcast jako nowe narzędzie kontaktu muzeów 
z publicznością

Czas muzeów zamkniętych we własnych murach już dawno minął. Muzea 
od lat digitalizują swoje kolekcje i  tworzą treści wideo, które udostęp-
niają na stronach internetowych. Zdecydowanie więcej jest też nowych 
mediów cyfrowych używanych w  kontaktach z  publicznością. Jedną 
z najpopularniejszych form publikacji na platformach cyfrowych stały się 
podcasty. Już w 2006 r., jeszcze przed wypuszczeniem pierwszego iPho-
ne’a, podcasting zaczął być wykorzystywany przez muzealników jako 
narzędzie w komunikacji.

Dziś ta forma jest powszechnie stosowana, a dzięki podcastom muzea 
przygotowują nowe opowieści, wykraczające poza wywiady z kuratorami 
czy naukowcami. Muzealnicy kreują dodatkowe treści do wystaw, których 
zwiedzający mogą słuchać poza murami instytucji. Podcasting pozwolił 
również zajrzeć za kulisy placówek muzealnych i zaprezentować całe ko-
lekcje, a nie tylko eksponaty znajdujące się na wystawach. 

W  wystąpieniu skupię się na możliwościach, które może zaoferować 
muzealnikom tworzenie własnych podcastów – dlaczego jest to ważna 
część strategii zaangażowania publicznego i  jak się zabrać do ich two-
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rzenia. Na przykładzie cyklu Barbaricum – nieznana karta historii, przygo-
towanego przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 
Stefana Woydy w  Pruszkowie, zaprezentuję możliwości oferowane przez 
to narzędzie pracy, które umożliwia połączenie instytucji muzealnych za-
równo z nowym, jak i stałym odbiorcą. Na początku omówię jednak, czym 
dokładnie jest podcast i zaprezentuję wybrane przykłady przygotowane 
przez inne muzea z całego świata.

Krzysztof Lewandowski  
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Adiunkt w Dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Okręgo-
wym w  Toruniu. Archeolog z  wykształcenia, edukator, muzealnik z  pasji. 
Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania kulturą i o kulturze. 
Współautor wystawy czasowej Weź miodu praśnego… Dawne i współczesne 
przepisy piernikarskie i książki Piernikowy przepisownik, w której znajdziemy 
stare receptury i  nowe pomysły na wykorzystanie piernika. Interesuje się 
kulinariami, odtwarzaniem dawnych przepisów i historią piernikarstwa. Au-
tor wydanej w 2017 r. książeczki dla dzieci Piernikowe przygody Katarzynki. 
Współautor projektu Piernikowe Laboratorium – Akademia Smaku. Autor 
wystawy czasowej Od piernikarza do fabrykanta – przemysł piernikarski 
w Toruniu na przełomie XIX i XX wieku. Współautor projektu Od katalogu do 
wystawy o formach piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Bada-
nia Toruńskiego Piernikarstwa oraz wystawy Formy piernikarskie ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu i katalogu form piernikarskich wydanego 
w ramach projektu.

20.04.2022 r. – 16.40–16.50 III sesja referatowa  
– Narracyjny narzędziownik
Piernikowo – kreatywni. Rola ciasta piernikowego w muzealnej narracji 
i relacjach

Piernik nie jest zwyczajnym ciastem. Już sama jego nazwa, pochodząca od 
staropolskiego słowa „pierny”, czyli pieprzny wskazuje na jego wyjątkowy, 
słodko-pikantny smak. Na przestrzeni wieków piernik pełnił i dalej pełni 
wiele funkcji. Był przekąską, deserem, lekarstwem, zakąską do wódki, czy 
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magazynem przypraw. Przypisywano mu właściwości lecznicze, a nawet 
magiczne. W każdym z miejsc i kontekstów pełnił rolę wyjątkową. 

Celem wystąpienia jest omówienie roli ciasta piernikowego w muzeal-
nej narracji i relacjach. Piernik jest punktem wyjścia do rozważań o historii, 
pretekstem do eksperymentów kulinarnych, inspiracją i ciekawym mate-
riałem do działań artystycznych, prowokacją do uchwycenia piernikowych 
momentów i sposobem na wspólnie spędzony czas. To właśnie wokół cia-
sta piernikowego i jego historii budujemy relację ze społecznością w Mu-
zeum Toruńskiego Piernika.

Paulina Szulist-Płuciniczak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zastępca kierownika Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży w Mu-
zeum Pałacu w Wilanowie. Od ponad 10 lat związana z działaniami z ob-
szaru edukacji muzealnej, od 2014 r. jest kuratorem muzealnego progra-
mu historycznej rekonstrukcji kulinarnej pn. Ogród-Kuchnia-Stół, który 
w 2019 r. otrzymał prestiżową nagrodę Europa Nostra w dziedzinie Educa-
tion and awareness raising.

20.04.2022 r. – 16.50–17.00 III sesja referatowa  
– Narracyjny narzędziownik
Rekonstrukcja historyczna i jej rola w budowaniu narracji w przestrzeni 
muzealnej

Referat ma na celu omówienie i ewaluację działań edukacyjnych, popula-
ryzatorskich i wystawienniczych związanych z rekonstrukcją historyczną, 
które na przestrzeni ostatnich lat były realizowane na terenie Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie. Rekonstrukcja historyczna w porównaniu 
z innymi formami działalności edukacyjnej posługuje się odrębną metody-
ką i formami, w większym stopniu kładąc nacisk na przywracanie dawnych 
praktyk, mniej zaś na opowieść budowaną wokół oryginalnego obiektu. 
W wilanowskim muzeum założenia rekonstrukcji historycznej realizowane 
są kompleksowo uwzględniając takie obszary jak: historia militariów i woj-
skowości, dawne rzemiosła (np. drukarstwo czy bartnictwo), odtwarzanie 
dawnych ubiorów czy badania nad dawną kuchnią.
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Istotnym aspektem referatu jest postawienie pytania o celowość dzia-
łań rekonstrukcyjnych i ich rolę w budowaniu narracji muzealnej (zarówno 
w skali mikro jak i przekazu całej instytucji) poprzez podkreślanie ważnych 
dla miejsca wątków. Tego typu działalność jest szczególnie rozwijana w re-
zydencjach i miejscach historycznych, dla nich wydaje się być adekwatną 
metodą. W Wilanowie założenia rekonstrukcji historycznej zakładają ścisłą 
relację z wilanowskim genius loci. W powiązaniu z nim odtwarzane są te 
obszary, które były istotne dla pałacu w czasach, gdy pełnił funkcję wiej-
skiej rezydencji monarchy.

W  specyfice wilanowskiej rezydencji, której publiczność w  znacznej 
mierze to turyści, istotne jest pytanie o odbiorców działań rekonstrukcyj-
nych. Na ile jest to lokalna społeczność Wilanowa i mieszkańcy Warszawy, 
na ile zaś osoby przyjezdne? Omawiane przykłady pokażą jak za pomocą 
odmiennych działań rekonstrukcyjnych można zwracać się do różnych 
grup docelowych.

dr Arkadiusz Jełowicki
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie

Kustosz dyplomowany w  Muzeum Narodowym Rolnictwa i  Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w  Szreniawie, sekretarz generalny Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego (PTL), badacz, dokumentalista, kurator wystaw 
o kulturze ludowej, autor, redaktor naukowy publikacji poświęconych kul-
turze tradycyjnej Wielkopolski, m.in. Brzezińska, A. W., Jełowicki, A., Mie-
lewczyk, W., Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi wielkopolskiej. Zało-
żenia, metodyka, cele, seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wsi wielkopolskiej, Szreniawa (2015); Pulteram – żywa tradycja w Wielkopol-
sce (2017); Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce (2018); 
Podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce (2019). Autor kil-
kudziesięciu map etnograficznych z  obszaru Wielkopolski i  Podkarpacia. 
Redaktor naczelny rocznika „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, autor lekcji mu-
zealnych oraz koordynator warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży.
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20.04.2022 r. – 17.00–17.20 – III sesja referatowa  
– Narracyjny narzędziownik
Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako forma relacji muzeum ze 
„światem zewnętrznym”. Przypadek Szreniawy

Od 10 lat w Muzeum w Szreniawie prowadzi się zintensyfikowane bada-
nia niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Od kilku lat 
wydawana jest seria Żywa tradycja w Wielkopolsce. W trakcie tych działań 
wypracowano swoisty system współpracy ze środowiskami zewnętrz-
nymi, głównie pozamuzealnymi. Są wśród nich akademicy, regionaliści, 
pracownicy kultury wreszcie depozytariusze dziedzictwa. Płaszczyzną tej 
współpracy jest wspomniane dziedzictwo, a  konkretniej działalność na 
rzecz jego ochrony. W oparciu o klasyczne badania etnograficzne, dzięki 
szerokim kontaktom z  lokalnymi społecznościami powstają publikacje 
dokumentacyjne. Parasieciowa struktura tych kontaktów obejmuje wielo-
korzystną kooperację, która nie kończy się wraz z drukiem etnograficznej 
monografii danego zjawiska kulturowego. Równolegle trwają co najmniej 
dwa procesy. Pierwszy ma charakter upowszechniania wiedzy o dziedzic-
twie. Zaczyna się on już w momencie prac badawczych, a kończy długo 
po wydaniu książki. Dochodzi wtedy do serii spotykań popularyzujących 
badane wcześniej zjawisko kulturowe. Towarzyszy temu akcja informacyj-
na w  Internecie, a  szczególnie na Facebooku. Ostatnim, równie ważnym 
aspektem współpracy ze środowiskami zewnętrznymi, jest partycypacja. 
Jednym z jego przejawów jest powrót badaczy terenowych do społeczno-
ści lokalnych, wśród których prowadzili badania. W trakcie takich spotkań 
dochodzi do weryfikacji i pewnego rodzaju walidacji prowadzonych wcze-
śniej prac. Dla każdego badania terenowego założona jest osobna strona 
na Facebooku. Poprzez nią trzy środowiska: badacze, depozytariusze i oso-
by zainteresowane utrzymują bieżący kontakt. 

Wszystkie opisane działania tylko w mniejszej części obejmują klasycz-
ne badania etnograficzne, kończące się wydaniem monografii. Być może 
równie ważna jest także aktywność „wokół” badań. Być może Muzeum 
w Szreniawie, po raz kolejny, wychodzi poza swoje mury.
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dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec 
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

Doktor nauk prawnych, agent celny, założycielka firmy eksperckiej GWAR-
DZIŃSKA LEGAL, adiunkt w  Instytucie Nauk Prawnych Akademii Ekono-
miczno-Humanistycznej w  Warszawie oraz współpracownik Centrum 
Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO na Uniwersytecie Opolskim. Były 
pracownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, członkini The International Art Market Studies 
Association, ICOM, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i  Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków. Autorka licznych publikacji z  zakresu prawa 
ochrony dziedzictwa i prawa o muzeach.

21.04.2022 r. – 9.00–9.20 – IV sesja referatowa  
– Muzeum przedsiębiorcze / Muzeum rozszerzone
Muzeum – przedsiębiorca czy „wolontariusz” na rynku usług kulturalnych?

Problematyka niniejszego referatu koncentrować się będzie na zagadnie-
niach związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej przez mu-
zea. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że zgodnie z obecnie obowiązującą 
ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, muzea mogą prowadzić fa-
kultatywną działalność gospodarczą, a tym samym podejmując działania 
o charakterze komercyjnym (zarobkowym) stają się one przedsiębiorcami 
w rozumieniu prawa przedsiębiorców. Obecna konstrukcja prawna spra-
wia, że dochodzi do dysonansu muzeum jako instytucji kultury i nastawio-
nego na zysk przedsiębiorcy. W  swoim wystąpieniu dokonam wnikliwej 
analizy prawnej obecnie obowiązujących przepisów prawnych oraz przed-
stawię powstałe na jej podstawie wnioski de lege lata oraz de lege ferenda.

dr Lucjan Buchalik 
Muzeum Miejskie w Żorach 

Etnolog, afrykanista, doktorat obroniony na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu (2008). Do Afryki Zachodniej wyjechał po raz pierw-
szy w 1985 r., od tego czasu prowadzi tam badania etnologiczne dotyczące 
pokrewieństwa żartów, antropologii turystyki oraz procesu przemian tra-
dycyjnych kultur. Prowadził zajęcia z  antropologii społeczeństw pozaeu-
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ropejskich na Uniwersytecie Śląskim (1997–2013). Pełnomocnik Zarządu 
Miasta do spraw organizacji Muzeum Miejskiego w Żorach (2001–2002), 
dyrektor (od 2003). Stworzył od podstaw etnograficzną kolekcję śląską, 
zachodnioafrykańską, ajnuską, jakucką i buriacką.

Wygłaszał referaty na konferencjach krajowych i  zagranicznych. Opu-
blikował książki: Kolorowy Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żar-
tów Dogonów i Kurumba, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilka-
dziesiąt artykułów w literaturze fachowej.

Współpracował z Musée National du Burkina w sprawie ewakuacji zbio-
rów Muzeum Korom-Wonde (Burkina Faso) zagrożonych zniszczeniem 
przez dżihadystów (2019–2020).

Andrzej Zabiegliński
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Geodeta, absolwent studiów MBA (2019). Pierwszych 10 lat pracy zwią-
zany z  górnictwem węgla kamiennego. Posiada kilka kategorii upraw-
nień zawodowych z dziedziny geodezji. Od lat 90. Radny Miasta Żory (3 
kadencje). Wiceprezydent Miasta Żory (2 kadencje). Równolegle uczestnik 
prac w Związku Miast Polskich (Komisja Rewizyjna, Skarbnik w Zarządzie 
Związku). Były członek Państwowej Rady Nieruchomości oraz Państwowej 
Komisji Kwalifikacyjnej ds. licencji w  pośrednictwie w  obrocie nierucho-
mościami. Jeden z głównych inicjatorów i założycieli Żorskiej Izby Gospo-
darczej, a następnie jej pierwszy prezes (2000–2013).

Od 1996 r. współtworzył Katowicką SSE S.A., której jest do dzisiaj wi-
ceprezesem i  członkiem Zarządu. Inicjator i  realizator efektywnych eko-
nomicznie, innowacyjnych projektów, w  tym: staże uczniowskie „IKAR”, 
projekty Leonardo da Vinci, EQUAL, budowa siedziby podstrefy wraz z Mu-
zeum Miejskim w Żorach i Akceleratora Biznesowego KSSENON. Główny 
współautor opracowania koncepcji zagospodarowania terenów pogórni-
czych w gminach Suszec, Jastrzębie-Zdrój.

21.04.2022 r. – 9.20–9.40 – IV sesja referatowa  
– Muzeum przedsiębiorcze / Muzeum rozszerzone
Biznes i muzeum. Dwugłos biznesmena i muzealnika
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W  grudniu 2000 r. powołano w  Żorach do życia muzeum nie wskazując 
siedziby, co było poważnym problemem. Początkowo muzeum funkcjono-
wało na strychu w ośrodku kultury. W 2010 r. członek Zarządu Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Andrzej Zabiegliński – zaproponował 
wynajem pomieszczeń na biura w remontowanej zabytkowej willi. Była 
to jednak zbyt mała przestrzeń. W wyniku dyskusji postanowiono dobu-
dować do istniejącego budynku nowoczesną część, przykrytą zielenią tak, 
aby zachować dominantę istniejącej starej willi. Podpisano porozumienie 
między KSSE, gminą Żory i muzeum, na mocy którego KSSE sfinansuje bu-
dowę muzeum, a miasto i muzeum będą co roku wykupywać 10% budyn-
ku w myśl zasady „wykup za czynsz”. 

Renowacja zniszczonej willi i dobudowa nowoczesnego pomieszczenia 
muzealnego znacznie zmieniła obraz architektoniczny tej części miasta. 
W 2016 r. na sąsiedniej działce deweloper postanowił wybudować 10 kon-
dygnacyjny apartamentowiec, który zdominowałby dotychczasową ar-
chitekturę. Wspólne działanie KSSE i muzeum skutkowało ograniczeniem 
jego wysokości do 6 kondygnacji. Z  czasem deweloper dostrzegł zalety 
sąsiedztwa z muzeum. Apartamenty reklamowano jako „mieszkania w po-
bliżu muzeum”. Dzięki pośrednictwu KSSE stosunki między deweloperem 
a muzeum układają się bardzo dobrze. Planowane są wspólne przedsię-
wzięcia i publikacje.

dr Marcin Szeląg 
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Historyk sztuki, muzeolog, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej 
i  Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz 
w  Poznaniu. W  latach 2005–2015 kierownik Działu Edukacji Muzealnej 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu, kurator wystawy głównej Muzeum 
Pana Tadeusza we Wrocławiu (2015–2016), wicedyrektor Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (2016–2017). Zajmuje się współ-
czesną problematyką muzealną (wystawiennictwo i  kolekcjonerstwo) 
oraz teorią i praktyką edukacji muzealnej. Autor opracowań, ekspertyz i 
dokumentacji z dziedziny muzealnictwa oraz ochrony zabytków. 
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21.04.2022 r. – 9.40–10.00 – IV sesja referatowa  
– Muzeum przedsiębiorcze / Muzeum rozszerzone
Muzea w świecie bez przyszłości

Wystąpienie poświęcone będzie zaangażowaniu muzeów w działania na 
rzecz ochrony klimatu i przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej. Wobec 
kluczowego imperatywu warunkującego funkcjonowanie muzeów, któ-
rych sens definiuje między innymi założenie, że będzie jakaś przyszłość, 
dla której warto dbać o  eksponaty i  inne świadectwa kultury minionej 
i współczesnej, katastrofa klimatyczna, której jesteśmy świadkami, stawia 
szczególne wyzwania dla muzeów. Jako instytucje zaufania społecznego, 
wciąż uznawane ze wiarygodne źródła wiedzy, angażują się coraz częściej 
w działania na rzecz ochrony środowiska. Świadczą o tym chociażby wy-
stawy jakie na temat antropocenu zorganizowały muzea na świecie w cią-
gu ostatnich 10 lat. Wystąpienie będzie analizowało zakres zaangażowania 
muzeów w tym obszarze, jego przedmiot, a także krytycznie odniesie się 
do kluczowych dla przyszłości planety, nie tylko ludzi i tworzonych przez 
nich instytucji, czy szerzej kultur i cywilizacji, tematów, które jak pokazuje 
praktyka, nie są podejmowane przez muzea (takich jak chociażby odpo-
wiedzialność globalnych korporacji, czy ideologia kapitalizmu wzrostu). 
W tym kontekście postawione zostaną też pytania o to, na ile muzea i w ja-
kim stopniu są w stanie zmienić swoje własne praktyki, oddziaływujące ne-
gatywnie na klimat, takie jak chociażby rezygnacja z udziału w globalnym 
ruchu turystycznym czy wycofania się z rywalizacji o czas wolny zwiedza-
jących w rynkowej grze o uwagę konsumentów.

Michał Kępski 
Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Historyk, kurator i producent wystaw, doktorant Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Autor takich ekspozycji jak: Z rzeką w tle. Biografia 
Śluzy Katedralnej (2014–2015), Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny 
(2017). Współautor i koordynator projektów historycznych, m.in. Archiwum 
Społecznego Śródki w Bramie Poznania, związanego z badaniem mikropa-
mięci oraz Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci, poświęconej makropa-
mięci i  tożsamości regionalnej. Współredaktor pierwszego polskiego tłu-
maczenia książki Freemana Tildena Interpretacja dziedzictwa.
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21.04.2022 r. – 11.00–11.10 – V sesja referatowa – Muzeum? Naturalnie!
Dziedzictwo natury w muzealnych narracjach

Współczesność mierzy się z coraz silniejszymi problemami, których przy-
czyny sytuować można na tle środowiskowym. Ich efektem mogą być za-
równo konflikty zbrojne, jak i katastrofy ekologiczne czy braki w dostępie 
do podstawowych produktów. W  dyskursie publicznym temat zagrożeń 
i zmian klimatycznych zajmuje ważne miejsca. Czy i jak ta silna obecność 
tematyki zmian klimatycznych w dyskursie publicznym wpływa na działal-
ność muzeów? Czy instytucje, których statutowym obszarem działania jest 
lokalne dziedzictwo kulturowe, zabierają głos w dyskusji na temat global-
nych zmian klimatycznych? Czy muzea historyczne poruszają zagadnienia 
dziedzictwa natury? W  ramach wystąpienia pragnę przeanalizować wy-
brane wystawy stałe pod kątem obecności tematyki natury w ich narracji. 
Główny nacisk postawiony jest na pytanie o obecność problematyki rzek 
w opowieściach o historii polskich miast. Czy i jak wystawy w muzeach hi-
storycznych poruszają to zagadnienie historii środowiskowej?

dr inż. arch. kraj. Maciej Żołnierczuk
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Doktor ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  War-
szawie. Obecnie pracuje w Dziale Rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, gdzie pełni funkcję specjalisty ds. ochrony krajobrazu. Lau-
reat konkursu TEORIA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kury-
łowicza – w zwycięskiej pracy poruszył tematykę „Języka kultury szklanej 
architektury”, w której szczególną uwagę zwrócił na powiązania pomiędzy 
obiektami kultury i  krajobrazem. Uczestnik programów międzynarodo-
wych, m.in. Erasmus (University of Copenhagen), CEEPUS (Corvinus Uni-
versity of Budapest), Erasmus+ (Parques de Sintra). Współautor podręcz-
ników z  zakresu architektury krajobrazu dla szkół wyższych i  techników. 
Autor artykułów naukowych i  popularnonaukowych taktujących m.in. 
o ochronie wartości krajobrazowych.
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21.04.2022 r. – 11.10–11.30 – V sesja referatowa – Muzeum? Naturalnie!
Wilanowski potencjał do kreowania muzeum rozszerzonego

Jan III Sobieski wybrał Wilanów na miejsce swojej letniej rezydencji nie-
przypadkowo – malownicze położenie nad starorzeczem Wisły otoczone 
łąkami i lasami tworzyło idealny krajobraz do wypoczynku. Obecnie rura-
listyczną przestrzeń pochłania miejska, betonowa zabudowa niebezpiecz-
nie zbliżająca się do granic zespołu pałacowo-ogrodowego. 

To sprawiło, iż muzeum nie mogło czekać dłużej na podejmowane zbyt 
późno działania urzędów. Musiało rozszerzyć swoje kompetencje o „kon-
serwację” krajobrazu i środowiska, które są zasobem cennym, wspólnym, 
ale bardzo często także zagrożonym. Ich forma i stan stanowią świadectwo 
i surowy weryfikator poczynań planistycznych. Otoczenie tworzy niezwy-
kle istotny element m.in. narracji podczas prowadzonych zajęć edukacyj-
nych, co przekłada się na kreowanie tożsamości i opiekę nad miejscem. 

Należy przy tym podkreślić, iż to dzięki zaangażowaniu Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie w 2016 r. powstała konwencja ICOM traktująca 
o odpowiedzialności muzeów za otaczający krajobraz. Podczas prezentacji 
zostanie ukazana wieloaspektowość budowanych przez muzeum relacji, 
przykłady podejmowanych działań, ale również rekomendacje związane 
z  aktywnością muzeum o  rozszerzonych kompetencjach (The Extended 
Museums). Jak ważne są podejmowane działania obrazuje chociażby fakt, 
iż w chwili obecnej wilanowskie parki i ogrody stanowią jedną z nielicz-
nych enklaw chłodu w  dzielnicy, a  tym samym są istotnymi obiektami 
w walce ze zmianami klimatu w Warszawie.

dr Anna Śliwa
Muzeum Miasta Gdyni  

Doktor, historyczka sztuki i  literaturoznawczyni, kustosz dyplomowany. 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów mene-
dżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Działem 
Sztuki Muzeum Miasta Gdyni od 2014 r. Kuratorka licznych wystaw związa-
nych ze sztuką Pomorza, miniaturą tkacką, dizajnem i architekturą. Współ-
kuratorowana przez nią wystawa Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni 
w szczegółach zdobyła I miejsce w konkursie Wydarzenie Historyczne Roku 
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2016 oraz wyróżnienie w konkursie Sybilla 2017. W 2018 r. nominowana 
do Pomorskich Sztormów za wystawę Oskar Zięta. Polskie Projekty Polscy 
Projektanci. Katalog tej wystawy zdobył Nagrodę Honorową w 58. Konkur-
sie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 
2017 i został finalistą konkursu Dobry Wzór 2019. Autorka książki o percep-
cji wizualnej w twórczości Mirona Białoszewskiego oraz licznych publikacji 
o  sztuce, architekturze i  dizajnie. Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

21.04.2022 r. – 11.30–11.40 – V sesja referatowa – Muzeum? Naturalnie!
W zgodzie z naturą. Ekodziałania Muzeum Miasta Gdyni

W  planowanym wystąpieniu chcę zwrócić uwagę na szczególne miejsce 
muzeum jako instytucji świadomej, opartej na zrównoważonym podejściu 
do środowiska, promującej dobre wzorce. Zacznę od ciekawych przykła-
dów takich działań w  muzealnictwie polskim i  zagranicznym, by zakreślić 
kontekst i  przestrzeń inspiracji. Czy zwykły trawnik przed muzeum można 
zmienić w łąkę kwietną, a taras przekształcić w zielony ogród? W moim wy-
stąpieniu przedstawię wybrane przykłady działań Muzeum Miasta Gdyni, 
które w 2022 r. szczególny nacisk kładzie właśnie na temat natury, programu-
jąc w ten sposób zarówno działania wystawiennicze, jak i szerszą strategię 
komunikacji. Przyjrzę się zarówno działaniom wystawienniczym (zwłaszcza 
tym z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci), jak i sposobom ich prezentacji, 
zorientowanym na projektowanie zero waste. Interesować mnie będą także 
działania edukacyjne z naturą w tle, które Muzeum Miasta Gdyni podejmowa-
ło w ostatnich latach. Osobnym zagadnieniem, które chcę poruszyć są party-
cypacyjne działania proekologiczne, angażujące naszych odbiorców. 
 

dr Wiesław Skrobot 
Pracownia Aktywności Obywatelskiej i  Dokumentacji Dziedzictwa 
w Ostródzie 

Archeolog i muzealnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu i Uniwersytetu Warszawskiego, doktor fenomenologii przestrzeni, sty-
pendysta programu Europa Fellows na Europejskim Uniwersytecie Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą, uczestnik programu zarządzania dziedzictwem 
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przyrodniczo-kulturowym Szwecji, Norwegii i Danii, w projekcie Kulturen 
och Naturen organizowanym przez Instytut Nordregio w  Sztokholmie. 
Nauczyciel akademicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Politechnika Warszawska), w latach 2012–2016 współpracownik Polsko-
Niemieckiego Instytutu Badawczego w  Collegium Polonicum w  Słubi-
cach. Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów (kadencja 2016–2019), twórca i koordynator Pracowni 
Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, re-
gionalista, badacz historii i  kultury zachodniego pogranicza dawnych 
Prus Wschodnich.

21.04.2022 r. – 12.00–12.20 – VI sesja referatowa – Relacje I
Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. „Pomiędzy” genius loci a sprawczością idei

Rzeka Gizela to blisko dwudziestokilometrowej długości struga, która bie-
rze swe źródła w miejscowości Glaznoty na Wzgórzach Dylewskich w gmi-
nie Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), zaś kończy bieg w miejscowości 
Gierłoż, gdzie uchodzi do rzeki Drwęcy. 

Gizela to rzeka o  ogromnych potencjałach historyczno-kulturowych 
i przyrodniczych. Strategicznym potencjałem jest jej graniczny charakter, 
znajdujący swe potwierdzenie nie tylko w  źródłach pisanych i  archeolo-
gicznych, ale i w świadectwach hydrogeologicznych. Zintegrowane podej-
ście do wszystkich aspektów graniczności rzeki Gizeli może być szansą na 
wybudzenie mikroregionalnych aktywności rozwojowych. Formułą temu 
służącą może być Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli (dalej Ekomuzeum) z sie-
dzibą w Glaznotach.

W miejscowości Glaznoty od 2015 r., przy wsparciu Wójta Gminy Ostróda,  
realizowany jest projekt Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe 
Wzgórz Dylewskich. W jego ramach powstał kamienny Krąg Wspólnoty Kultur, 
realizowane są coroczne artystyczne plenery malarstwa i rzeźby w kamieniu 
(tworzenie Pinakoteki Glaznockiej i  Gliptoteki Glaznockiej), na bazie ruiny 
dawnej kuźni/remizy powstaje Kordegarda Glaznocka, jak też – w  oparciu 
o pozyskany do zasobu gminnego budynek (dawny dom tutejszego kantora 
i nauczyciela) – realizowana jest koncepcja Dom nad Gizelą. Centrum Interpre-
tacji Dziedzictwa w Glaznotach (dalej CID). W proponowanej koncepcji Eko-
muzeum CID pełniłby rolę ośrodka koordynującego i zarządzającego działa-
niami, jak też funkcję centrum informacyjno-dokumentacyjnego. 
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W samych Glaznotach – poza zagospodarowanym otoczeniem siedzi-
by CID, ale jako jego integralna część – w sąsiedztwie gotyckiego kościoła 
wiejskiego, na fundamentach dawnej szkoły i zabudowań gospodarczych, 
powstanie miejsce edukacyjne Terasy Tutejszości. CID stanie się w ten spo-
sób bazą budowania strategii Ekomuzeum, a zarazem współczesną agorą 
wiejską służącą lokalnemu rozwojowi w duchu rural smart development.

Wszystkim materialnym świadectwom towarzyszy cała sfera poten-
cjałów niematerialnych w postaci podań lokalnych, nazw fizjograficznych 
i powiązań krajobrazowych. 

Koncepcja stworzenia Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli łączy w  sobie 
wątki relacji i  narracji w  ramach problematyki nowoczesnego muzeum. 
Realizuje się niejako „pomiędzy”, które jest korelatem, a  zarazem sferą 
sprawczości idei. Jako idea wdrożona z nawiązaniem do źródłowych wzo-
rów francuskich może być nie tylko dobrym przykładem, ale i  instancją 
odniesienia dla tych struktur, które nazywają się ekomuzeami, a w istocie 
rzeczy nimi nie są.

Kontekst tej problematyki na przykładzie Ekomuzeum będzie przed-
miotem wystąpienia.

Katarzyna Schellner 
Muzeum Okręgowe w Koninie 

Archeolog z  15-letnim stażem zawodowym pracujący w  Muzeum Okrę-
gowym w Koninie. Specjalizuje się w problematyce tworzenia stanowisk 
archeologicznych, geoarcheologii, stratygrafii archeologicznej i  geomor-
fologii. Brała czynny udział w licznych ekspedycjach archeologicznych na 
terenie całego kraju, pracując z ramienia Instytutu  Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i Krakowie, prowadząc badania wyko-
paliskowe na osadach wielokulturowych w województwie wielkopolskim, 
łódzkim, małopolskim i  dolnośląskim. Od 2010 r. zatrudniona w Dziale Ar-
cheologicznym Muzeum Okręgowego w Koninie na stanowisku kustosza, 
a od 2018 r. zastępcy dyrektora. Od tego czasu bierze czynny udział w Mię-
dzynarodowych Obozach Archeologicznych organizowanych corocznie 
przez tę placówkę. W 2019 r. członek ekspedycji wykopaliskowej na osa-
dzie i  cmentarzysku Berget el Sheb (Pustynia Zachodnia, Egipt), organi-
zowanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w ramach projektu Na-
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rodowego Centrum Nauki: W oczekiwaniu na deszcz. Gospodarka, kultura, 
wierzenia neolitycznych pasterzy dzisiejszej Pustyni Zachodniej w Egipcie. Au-
tor licznych publikacji związanych z archeologią ziemi konińskiej. 

21.04.2022 r. – 12.20–12.30 – VI sesja referatowa – Relacje I
Od carbonu do atomu. Działania edukacyjne i  wystawiennicze Muzeum 
Okręgowego w Koninie w kontekście dynamiki zmian regionu konińskiego

Region koniński cechuje od ponad 70 lat wybitna antropopresja związana 
z gwałtownymi zmianami i głęboką ingerencją w ziemię na skutek eksplo-
atacji złóż węgla brunatnego. Powstanie górnictwa odkrywkowego w tym 
rejonie wiązało się z niszczeniem przyrody – gleby, stosunków wodnych, 
rzeźby terenu. Ostatnio mówi się także o kosztach społecznych tych zmian. 

W  swej dotychczasowej działalności kopalnia wybudowała 10 odkry-
wek z czego 4 są już całkowicie zrekultywowane i zagospodarowane. Przez 
lata panowało przeświadczenie, że eksploatacja złóż węgla to jedynie 
degradacja środowiska, że kopalnie pozostawiają po sobie tylko „księży-
cowy” krajobraz. Tymczasem prowadzone w rejonie konińskim prace re-
kultywacyjne są na bardzo wysokim poziomie, przywracają tereny środo-
wisku przez właściwe kształtowanie rzeźby terenu, poprawianie własności 
fizycznych i chemicznych, regulowanie stosunków wodnych, odtwarzanie 
gleby, umacnianie skarp, ale i zmieniają jego funkcję, dając szansę rozwoju 
po zakończeniu działalności górniczej. 

Muzeum Okręgowe w Koninie ukazuje relacje z otaczającym nas środo-
wiskiem – problem dewastacji ziemi, ale i jej przywracania i rekultywacji, 
procesy przemian tego obszaru, zbiera pamiątki związane z górnictwem 
i  jego tradycjami, prowadzi archiwum opowieści i  fotografii ludności 
z  miejscowości przesiedlonych przez kopalnię, prezentuje wystawy cza-
sowe związane z ekologią, konkursy fotograficzne, warsztaty ekologiczne, 
sesje naukowe o bioróżnorodności terenów pokopalnianych.

dr Jacek Zinkiewicz
Muzeum Krakowa  

Doktor historii, kustosz, kierownik Działu Historii i  Sztuki Krakowa Śre-
dniowiecznego w Muzeum Krakowa, sekretarz czasopisma „Krzysztofory. 
Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”. Absolwent hi-



39

storii i muzeologii (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w  Krakowie, historii Kościoła na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie oraz bronioznawstwa (studia podyplomowe) na Uniwersyte-
cie Łódzkim. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na historii Kra-
kowa średniowiecznego i  nowożytnego, obronności miasta, uzbrojeniu 
historycznym i socjotopografii.

Mateusz Niemiec
Muzeum Krakowa

Adiunkt, pracownik Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Krakowa. Przy-
gotowuje pracę doktorską na temat dróg krakowskich pod koniec epoki 
przedindustrialnej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół 
geografii historycznej i socjotopografii.

21.04.2022 r. – 12.30–12.40 – VI sesja referatowa – Relacje I
Socjotopografia Krakowa. Czyli od nauki do narracji w  nowoczesnym 
muzeum

Socjotopografia jest metodą badawczą, która polega na historycznej rekon-
strukcji układu przestrzennego miasta i zamieszkującej go ludności. Pozwala 
poznawać społeczeństwo i topografię w ujęciu dynamicznym. Daje możli-
wość odkrywania możliwie największej ilości cech społecznych przestrzeni 
oraz jej waloryzację. Program muzealny zakłada wieloletnie badania przy 
użyciu metod historycznych oraz innych dyscyplin. Warto podkreślić, że 
badacze zajmujący się zagadnieniem socjotopografii, jak dotąd raczej nie 
uwzględniali zabytków kultury materialnej. Muzeum Krakowa w swoim pro-
gramie poszerza zakres badań właśnie o ten element. Prezentowane połącze-
nie zagadnień, dotyczących społeczeństwa i przestrzeni przez nie zamieszki-
wanej, pozwoli na stworzenie nowej, kompleksowej narracji o mieście.

Anna Kroplewska-Gajewska
Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Historyk sztuki, muzealnik, starszy kustosz Działu Sztuki Polskiej i Europej-
skiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Autorka wielu wystaw i tekstów 
o sztuce oraz katalogów, m.in. Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca 
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XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Katalog, Toruń 
2018. Zajmuje się wystawiennictwem sztuki i środowiskiem artystycznym 
Torunia w XX w. (szczególnie lat 1920–1939). Autorka katalogu wystawy 
Plastyka Torunia 1920–1939. Konfraternia Artystów w Toruniu, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Toruń 2012. Zajmuje się także popularyzacją 
sztuki. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muze-
alników Polskich i ICOM.

21.04.2022 r. – 13.30–13.50 – VII sesja referatowa – Relacje II
Wystawa stała jako główna dla kolekcji przestrzeń relacji eksponatu 
z odbiorcą

Sformułowany temat wystąpienia rozwinę na przykładzie galerii – wysta-
wy stałej pt. Malarstwo i rzeźba polska od końca XVIII do początku XXI wieku 
w zbiorach Muzeum Okręgowym w Toruniu. Jej początki sięgają lat 50. XX w., 
ale w  wystąpieniu ujęte zostaną także starania o  powstanie w  Muzeum 
Miejskim w Toruniu Galerii Sztuki Pomorskiej w okresie międzywojennym 
także po to, by wskazać ciągłość dążeń do stworzenia miejsca stałej relacji 
odbiorcy z dziełem sztuki. 

We wstępie scharakteryzuję definicję galerii malarstwa i  rzeźby jako ro-
dzaju wystawy. Szeroko omówię rodzaje relacji, np. bezpośrednia, pośrednia, 
wymuszona (z obowiązku – lekcje muzealne, warsztaty), przypadkowa, za-
mierzona, wyczekująca (stała grupa odbiorców np. cyklicznych wykładów), 
wirtualna, itp. Rozwinę rodzaje relacji odbiorcy z  dziełem sztuki, które po-
trzebują zaangażowania kustosza prezentowanej kolekcji, np. oprowadza-
nia kuratorskie (odbiorca indywidualny) i wykłady popularnonaukowe (np. 
OBRAZowo rzecz ujmując…). Bardzo istotnym czynnikiem uaktualniania od-
bioru galerii jest uzupełnianie jej zasobu zamiennikami za użyczone dzieła 
na wystawy czasowe do innych placówek muzealnych. Szeroko omówię do-
stępność galerii w Internecie poprzez m.in. wirtualny spacer, katalog galerii 
dostępny on-line oraz opowieści o obrazach zrealizowane wraz z TV Toruń.

Wszystkie inicjatywy omówione zostaną z pogłębioną analizą odbiorcy 
i jego relacji z eksponatem.
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Katarzyna Liwak-Rybak
Muzeum Warszawy

Historyczka sztuki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie co-
achingu i  HR. Stypendystka Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. 
Kieruje zespołem edukacji muzealnej w  Muzeum Warszawy. Współtwór-
czyni formatu Spotkania liderek i  liderów edukacji muzealnej. Autorka licz-
nych publikacji o  zarządzaniu projektami i  zespołami. Trenerka szkoleń 
ECHOCAST Polska. Swoje życie zawodowe związała z instytucjami kultury 
oraz organizacjami pozarządowymi, chcąc realizować działania społecznie 
potrzebne, wspierające kulturę i  sztukę. Jej celem jest upowszechnianie 
wiedzy i dobrych praktyk w zakresie edukacji i animacji kulturowej oraz 
pracy projektowej.

21.04.2022 r. – 13.50 – 14.00 – VII sesja referatowa – Relacje II
Miasto tworzą obywatele. Od muzealium do odpowiedzialności społecznej

Jaka jest rola muzeum we współczesnym świecie? Jaką moc ma muze-
alium? Czy jest wyłącznie świadectwem przeszłości, dziedzictwem, obiek-
tem sztuki? Czy muzea poprzez zgromadzone zbiory mogą nawiązać 
dialog z publicznością o współczesności. Czy są w stanie uwrażliwiać na 
problemy świata współczesnego? I czy powinny? Muzeum Warszawy, jako 
muzeum miejskie coraz śmielej realizuje projekty dotykające aktualnych 
wyzwań stojących przed mieszkańcami. Chętnie nawiązuje dialog z  pu-
blicznością podejmując wątki, które dotykają nas na co dzień. Uwzględnia 
zasadę wzajemności – my opowiemy Wam o  przeszłości, a Wy powiecie 
nam, co jest dla Was ważne obecnie. Szczególnie istotne dla zespołu edu-
kacyjnego Muzeum Warszawy są rozmowy o sprawczości. Wpływanie na 
otaczającą nas rzeczywistość to zarazem wyzwanie, jak i fascynująca przy-
goda. Składają się na nią możliwość kształtowania środowiska, w którym 
żyjemy, współdziałanie oraz uczestniczenie w  procesach podejmowania 
decyzji. O tym jest projekt Miasto tworzą obywatele. Cykl spotkań i warsz-
tatów w  Muzeum Warszawy. To projekt wspólnego działania, w  którym 
wychodzimy od muzealium do spraw ludzkich, obywatelskich, miejskich. 
Podczas zajęć rozmawiamy o  współpracy, wielokulturowości, uczuciach, 
umiejętności komunikowania swoich potrzeb i uwzględniania punktu wi-
dzenia innych, o tolerancji i niedyskryminowaniu. O tym opowiadają też 
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nasze kolekcje. Wielowymiarowo, dla wszystkich, z poczuciem odpowie-
dzialności społecznej budujemy relacje z publicznością.       

Kamil Stasiak
Muzeum Krakowa

Adiunkt w  oddziale Pałac Krzysztofory Muzeum Krakowa. Kurator wy-
staw, w  tym stałej ekspozycji Kraków od początku bez końca oraz autor 
programów muzealnych, w  tym cyklu spotkań sieciujących krakowskich 
organizacji społecznych DNA Krakowa. Absolwent studiów historycznych 
ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN 
w  Krakowie oraz studium muzeologicznego i  podyplomowych studiów 
z zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

21.04.2022 r. – 14.00–14.10 – VII sesja referatowa – Relacje II
Muzeum uważne, muzeum rezylientne – przykład cyklu „DNA Krakowa”

Misja Muzeum Krakowa przewiduje, że jako instytucja „opisujemy, doku-
mentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…”. Wsłuchiwanie się 
w miasto wymienione jest jako ostatnie, jednak szczególnie wyróżnione 
jako samodzielne zdanie. Jednym z głównych przykładów realizacji tego 
ostatniego członu jest cykl spotkań sieciujących z lokalnymi organizacjami 
społecznymi DNA Krakowa. W 2021 r. odbył się cykl pilotażowy składający 
się z trzech spotkań. W tym roku realizowany jest pierwszy pełny cykl obej-
mujący sześć wydarzeń. 

Celem jest gromadzenie aktywnych mieszkańców miasta, którzy swoimi 
działaniami wpływają na kształtowanie współczesnego Krakowa. Na wspól-
nym spotkaniu prezentują oni swoje doświadczenia, osiągnięcia i opinie nt. 
kondycji miasta, co jest punktem wyjścia do rozmowy, jakie wspólne dzia-
łania mogą zostać podjęte, by dzięki efektowi synergii jeszcze skuteczniej 
działać na rzecz Krakowa. Muzeum występuje tu jako inkubator idei, umożli-
wiający rozpoczęcie współpracy między instytucjami, które nie miały okazji 
się spotkać. Przykłady takich interakcji zostaną omówione w wystąpieniu.

Korzyścią dla samego muzeum jest skupienie wokół siebie osób, z któ-
rymi można współpracować na rozmaitych polach. Istotna jest również 
okazja do bezpośredniego wysłuchania, jak wyzwania stojące przed mia-
stem definiują sami aktywni mieszkańcy, co jest realizacją idei muzeum 
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uważnego. Dalszym krokiem jest wykorzystanie pozyskanej w ten sposób 
wiedzy w  kształtowaniu działań samego muzeum. To z  kolei umożliwia 
stworzenie instytucji rezylientnej, a wiec takiej, która dzięki elastyczności 
jest bardziej odporna na zmiany w otoczeniu.   

Kamila Krzanik-Dworanowska
Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania instytucjami kultu-
ry. W latach 2011–2016 pracowała w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, 
gdzie pomagała przy organizacji i  promocji wystaw sztuki współczesnej 
i wydarzeń artystycznych, stworzyła cykl wykładów o designie pt. Projekt 
dla… i prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży z cyklu Sztuka prosto-
ty szuka. W 2014 r. została wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, przyznawaną za twórczą aktywność w  życiu 
kulturalnym regionu. Od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum Ziemi 
Złotowskiej w Złotowie. W 2018 r. odebrała z rąk Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego nagrodę Grand Prix Izabella 2017 za działalność eduka-
cyjną, promocyjną, marketingową muzeum (nagrody przyznano również 
za działalność w 2019 i 2020 r.). 

21.04.2022 r. – 14.10–14.20 – VII sesja referatowa – Relacje II
Muzeum w rzeczywistości medialnej 

Kiedy w 2016 r. startowałam do konkursu na stanowisko dyrektora złotow-
skiego muzeum wyszłam z założenia, że podstawowe i niepodważalne za-
danie muzeum, czyli ochrona dziedzictwa rozumiana jako gromadzenie, 
przechowywanie, zabezpieczanie, katalogowanie i  naukowe opracowy-
wanie zabytków jest realizowana poprawnie. Dlatego w swojej koncepcji 
programowo-organizacyjnej skupiłam się na modelu muzeum otwartego. 
Strategia otwartości może wpisać się w strategię promocji instytucji kultu-
ry. Muzea regionalne prowadzą bardzo dobrą działalność, ale nie zawsze 
potrafią to przekazać w profesjonalny sposób. Musimy zerwać z przekona-
niem, że skoro jest odbiorca, to nic więcej nie musimy robić. Czy warto się 
chwalić? Należy, ponieważ żyjemy w czasach, w których samo informowa-
nie o tym, co robimy jest ważniejsze od tego, co robimy!
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Muzeum otwarte to również forma zacierania granic pomiędzy mu-
zeum a jego odbiorcami. Muzeum jest współczesnym medium, instytucją, 
która dąży do przekazywania ważnych (lub mniej ważnych) informacji. Od 
początku funkcjonowania do dziś – media wpływają na rozwój i postępo-
wanie człowieka, ale i  zbiorowości społecznych – kształtują wyobraźnie, 
system wartości i stymulują rozwój kultury. Muzeum jako medium – ko-
munikuje, rozgłasza, dokumentuje, wykorzystuje dostępne współcześnie 
kanały i narzędzia komunikacji. Z punktu widzenia ekonomii kultura nie 
różni się od przemysłu: książki, dzieła sztuki, filmy czy wystawy to produkty 
skazane na komercyjny sukces lub porażkę. Dlatego coraz bardziej świa-
domie wykorzystujemy w swojej pracy narzędzia marketingowe. Być tam, 
gdzie są odbiorcy – to podstawowe założenie praktyk marketingowych, 
a odbiorcy dzisiaj są głównie w sieci.
 

Katarzyna Kluczwajd 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Historyczka sztuki, muzealniczka, regionalistka, popularyzatorka wiedzy 
o  kulturze, sztuce i  dziejach Torunia. Zawodowo związana z Wojewódz-
ką Biblioteką Publiczną – Książnicą Kopernikańską w Toruniu, wcześniej 
z Muzeum Okręgowym w Toruniu (1987–2011). Inicjatorka i współautorka 
Dziejów sztuki Torunia, pierwszej takiej monografii od 1933 r. Autorka kata-
logów zbiorów MOT, licznych wystaw i katalogów, artykułów, także książek 
ukazujących Toruń w  nowy sposób: Toruń jest... jaki? Wizja miasta zależy 
od Ciebie, serii Toruń SPACErkiem. Inicjatorka serii Toruńskie przedmieścia 
sprzed lat, albumów dawnych pocztówek z  kolekcji prywatnych. Pomy-
słodawczyni i organizatorka cykli sesji naukowych: Rzemiosło artystyczne 
i wzornictwo w Polsce (18 edycji, od 2000 r.), Dzieje i skarby kościołów toruń-
skich (6 edycji, od 2005 r.), Zabytki toruńskie młodszego pokolenia (12 edycji, 
od 2015 r.). Redaktorka naukowa tomów posesyjnych. Pasjonatka pracy na 
rzecz dziedzictwa także w wymiarze społecznym (Toruński Oddział Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki) oraz jako torunianka (blog toruniarnia dot. 
dziejów kultury i sztuki Torunia).

21.04.2022 r. – 14.20–14.30 – VII sesja referatowa – Relacje II
Poczuć historię, czyli o zaangażowaniu na rzecz lokalności
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Refleksja na temat działań inspirujących zaangażowanie na rzecz lokalno-
ści, które mogą podejmować muzea, choć nie wyłącznie ten rodzaj insty-
tucji kultury. Muzeum nad innymi placówkami ma w tej materii przewagę 
w postaci zbiorów. Owe „rzeczy”, używając terminu z tytułu wystawy głów-
nej Muzeum Warszawy (Rzeczy warszawskie), stanowią centrum muzealne-
go wszechświata, ale też punkt wyjścia dla nowych aktywności.   

Analiza i krytycyzm czy emocje? Poznać i poczuć czy przeżyć? Muzeum 
czy ludeum (od łac. ludere)? Dzisiejszemu odbiorcy fakty nie wystarczą – 
potrzebna jest interpretacja zabytku adresowana do wszystkich zdolności 
poznawczych (F. Tilden). Potrzebne są nowe formy aktywności w Interne-
cie – nie zamiast, ale obok tradycyjnej oferty.

Jakie działania nowoczesnego muzeum mogą inspirować zaangażo-
wanie na rzecz lokalności? Przykłady na podstawie pracy własnej autorki: 
aplikacja na urządzenia mobilne Podgórz widmo, pierwsza w Toruniu słu-
żąca zwiedzaniu miasta (2015), spacery historyczno-fotograficzne (Sto-
warzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne) i historyczne, seria książek 
Toruń SPACErkiem wytyczająca nowe szlaki zwiedzania, ukazująca „żelazne” 
tematy z nowej perspektywy, toruniajki – „nowy gatunek literacki” służący 
zaciekawieniu toruńską dawnością oraz urodą języka polskiego (książki: 
Piernikajki…, Podgórzajki…), cykl konferencji i seria publikacji Zabytki to-
ruńskie młodszego pokolenia służące uwrażliwianiu na wartości dziedzic-
twa kulturowego (Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
WBP Książnica Kopernikańska, partnerzy).

dr Michał Grabowski 
Muzeum Krakowa

Doktor nauk humanistycznych (dyscyplina nauki o kulturze i religii), histo-
ryk, muzealnik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uni-
wersytetu Śląskiego Katowicach. Wykładowca akademicki przedmiotów 
związanych z  problematyką muzealnictwa. Zawodowo związany z  Mu-
zeum Krakowa, kurator wystaw krajowych i zagranicznych.

22.04.2022 r. – 9.00–9.20 – VIII sesja referatowa – Narracje II  
– na początku było „słowo”
Muzeum informacyjne? 
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Prymarnym celem wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie 
elementy wpływają współcześnie, w czasach dominacji kultury wizualnej, 
na przekaz informacyjny ekspozycji, która dopasowuje nie tylko swoje 
walory werbalne do nowego typu odbiorcy (użytkownika) wystawy. Roz-
ważania skupią się na analizie przestrzeni werbalnych i wizualnych kilku 
wystaw historycznych, gdzie wykorzystamy metodę analizy dyskursu.

W wielu renomowanych instytucjach muzealnych kwestia konstruowa-
nia materiałów werbalnych na ekspozycji jest dzisiaj przedmiotem szcze-
gólnej rozwagi. Powstają nawet specjalne założenia dotyczące zasad przy-
gotowania „przyjaznego” dla publiczności tekstu z  sugestiami odnośnie 
do wyboru odpowiedniej czcionki i jej wielkości, czy nawet wysokości, na 
jakiej materiały werbalne należy umieścić. Przykładowo Smithsonian Insti-
tute opracował 27 zasad dotyczących powyższych zagadnień. 

Określenie muzeum informacyjne zostało ukute przez twórców wysta-
wy w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, gdzie twórcy w koncepcji 
wystawy w przestrzeni informacyjnej stworzyli projekt, w którym: „większą 
wagę przykłada się do wypracowania logiki i czytelności treści niż obudo-
wania treści niepotrzebnymi emocjami, zazwyczaj dominującymi w muze-
ach narracyjnych/scenograficznych”.

W podanych przykładach, opisy i teksty wprowadzające do tematycz-
nych przestrzeni składają się przeważnie z niewielkiej ilości tekstu. Przygo-
towano je według  zasady  tzw. odwróconej piramidy, ale i z silnym wyko-
rzystaniem zasad kompresji językowej, która również zostanie przybliżona 
w trakcie wystąpienia. Omawiane przykłady nie wyróżniają prezentowa-
nych obiektów ani pod kątem wizualnym, ani scenograficznym. Niektóre 
z prezentowanych muzealiów traktuje się jako jasne nośniki znaczeń czy 
narracji, a inne (te, pod którymi np. nie umieszcza się opisów) mają prowo-
kować do odautorskich kreatywnych dopowiedzeń.
 

Paulina Długosz
Muzeum Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki 

Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Miasta Łodzi, z wykształcenia historyk 
sztuki oraz pedagog (specjalność: edukacja przez sztukę). Jako edukator 
muzealny zajmuje się zagadnieniami z zakresu wychowania estetyczne-
go i  edukacji kulturalnej. Dodatkowo, jako doktorantka Wydziału Filo-
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zoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi badania nad 
komunikatami językowymi w przestrzeni muzeum, w kontekście ich do-
stosowania do możliwości i preferencji osób o szczególnych potrzebach.

22.04.2022 r. – 9.20–9.30 – VIII sesja referatowa – Narracje II 
– na początku było „słowo”
Czy muzealne narracje są dla każdego? W poszukiwaniu uniwersalnych za-
sad komunikatów językowych wystaw i przestrzeni edukacyjnych muzeów

Ekspozycja muzealna to miejsce, w którym splatają się różnorodne zabiegi 
kulturowe i edukacyjne. Przestrzeń wystawy należy traktować holistycznie, 
bowiem zarówno zawarte w jej obrębie eksponaty, elementy aranżacyjne, 
a  także komunikaty językowe składają się na jej pełny obraz. Niezwykle 
istotne funkcje pełnią w niej zatem takie elementy jak podpisy czy teksty 
kuratorskie, które są jednym z kluczowych narzędzi przekazu jej narracji. 
Rzeczywistość pandemiczna wyraźnie wskazała, że choć obecnie muzea 
dysponują szerokim wachlarzem strategii i technik uprzystępniania treści, 
to jednak podstawową ich formą jest nadal słowo. Wiele placówek musiało 
bowiem, w  związku z  reżimem sanitarnym, czasowo zrezygnować z  no-
woczesnych aplikacji czy elektronicznych narzędzi nawigacji, powracając 
do tradycyjnego tekstu pisanego. W tym kontekście należy zadać pytanie, 
czy przemiany muzealnych narracji, zwłaszcza w zakresie semantyki oraz 
pragmatyki ich języka, nadążają za nowoczesnymi technologiami i środka-
mi przekazu oraz potrzebami i kompetencjami współczesnego odbiorcy?

Zadaniem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na powyższy pro-
blem, pogłębiona o analizę przykładów obecnie stosowanych w praktyce 
muzealnej metod językowych wspomagających percepcję, poznanie oraz 
interpretację eksponatu, a  także przedstawienie wyników badań prowa-
dzonych przez Muzeum Miasta Łodzi i  Uniwersytet Łódzki dotyczących 
metodologii tworzenia komunikatu językowego zgodnie z  postulatami 
projektowania uniwersalnego.

dr Sylwia Szarejko 
Muzeum Pamięci Sybiru 

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Polonist-
ka i  italianistka. Słuchaczka podyplomowych studiów menedżerów kul-
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tury. Studiowała na Uniwersytecie w  Białymstoku, Università degli Studi 
di Torino, Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Pracuje w Dziale Naukowym Muzeum Pamięci Sybiru. Zasia-
da w  redakcjach: „Biuletynu Historii Pogranicza” oraz „Sybiru. Magazynu 
Muzeum Pamięci Sybiru”. Członkini Zarządu Sekcji Bibliotek Muzeów, Gale-
rii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich. Uczestniczka licznych projektów, m.in.: polsko-rosyjsko-nie-
mieckich warsztatów Doświadczać i tworzyć różnorodność,  Oerlinghausen 
(2012), IV Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej Historie afektywne, polityki pa-
mięci, Nieborów (2014), Laboratorium muzeum. Pamięć, Warszawa (2018). 
W  ramach BMN (2016–2017) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
w Białymstoku realizowała projekt badawczy Język i kultura  polska w Tu-
rynie. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach 
naukowych. Swoje artykuły publikowała w  Polsce, we Włoszech, na Wę-
grzech oraz w USA.

22.04.2022 r. – 9.30–9.50 – VIII sesja referatowa – Narracje II  
– na początku było „słowo”
Słowo – tekst – przekaz. O roli tekstów muzealnych w emocjonalnej per-
cepcji wystawy

Czy rzeczywiście teksty muzealne mają za zadanie przede wszystkim prze-
kazanie historycznych faktów lub ustaleń na temat eksponowanych przed-
miotów? Słowa, które występują na wystawie, mają także na celu skło-
nienie widza do refleksji. Teksty „prowadzą” widza przez całą ekspozycję 
muzealną, stając się, obok eksponatów jednym z ważniejszych elementów 
(jak nie najważniejszym!) wpływających na „doświadczenie” muzealnej 
wystawy przez odbiorcę; stanowią o istocie jej przekazu, budują narrację. 
Teksty muzealne aktywizują odbiorcę, bądź zniechęcają; przyciągają, bądź 
odpychają. Potrafią też zachwycić, ukazując prostotę, a  zarazem piękno 
języka w  obranej narracji muzealnej. To przecież m.in. poprzez język in-
stytucje muzealne kształtują tożsamość. W swoim wystąpieniu zamierzam 
poddać analizie teksty stworzone na potrzeby wystawy stałej w Muzeum 
Pamięci Sybiru, które zostało otwarte dla zwiedzających 17 września 2021 r.
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Wojciech Markert
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, spe-
cjalizujący się w historii wojskowej, pracował m.in. w Wojskowym Biurze 
Badań Historycznych i Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracę 
zawodową łączy z pasją, a badania naukowe z popularyzacją ich wyników 
poprzez publikacje, wystawy, prelekcje i  turystykę. Swoją wiedzę pogłę-
biał w  czasie studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym oraz na 
podyplomowym studium muzealniczym przy Instytucie Historii Sztuki 
UW i  podyplomowych studiach menadżerów kultury w  Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Od 2010 r. zaangażowany w tworzenie Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zajmował się głównie  przygotowaniem 
ekspozycji stałej. Autor, współautor lub redaktor kilkudziesięciu publikacji 
poświęconych dziejom polskiego oręża w XX w. oraz przewodników kra-
joznawczych. 

22.04.2022 r. – 10.40–10.50 – IX sesja referatowa – Narracje III
Między emocją a wiedzą. Meandry tworzenia narracji i scenariusza eks-
pozycji

14 sierpnia 2020 r. została udostępniona zwiedzającym wystawa stała 
Muzeum Józefa Piłsudskiego. Powstawała ona łącznie 10 lat licząc od 
narodzin koncepcji i  pierwszych decyzji kierunkowych do wykonania 
i otwarcia. Owa dekada to także okres niezwykłego ożywienia w polskim 
muzealnictwie. Liczne nowe placówki, rozmach inwestycyjny, technolo-
giczne nowinki, ale także zmiany w pojmowaniu roli muzeów oraz w po-
dejściu do wystaw i ich odbiorców – wszystkie te zjawiska były przedmio-
tem analiz zespołu tworzącego muzeum w Sulejówku. Przyglądali się oni 
na bieżąco osiągnięciom innych, przysłuchiwali się toczonym dyskusjom 
oraz pojawiającym się i zanikającym trendom. Znalazły one wyraz w fi-
nalnej formie całego kompleksu muzealnego, ale zwłaszcza w kształcie 
ekspozycji stałej.  

Opowieść o  przyjętych przez zespół kuratorski założeniach brutalnie 
weryfikowanych przez projektantów, wykonawców i  odbiorców wysta-
wy, a także o dylematach i wybranych rozstrzygnięciach może być zatem 
istotnym głosem w dyskusji o kierunku, w którym podąża polskie muzeal-
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nictwo. Podsumowanie doświadczeń i obserwacji poczynionych w takcie 
tworzenia nowej placówki muzealnej to głos praktyka zderzającego teorie 
naukowe z oczekiwaniami społecznymi i realiami prawa o zamówieniach 
publicznych.  

dr Beata Nessel-Łukasik
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  War-
szawie 

Doktor, socjolożka, historyczka sztuki, absolwentka Szkoły Nauk Społecz-
nych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, stypendystka 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzealniczka związana 
z Muzeum Narodowym w Warszawie (1998–2010) oraz z Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w  Sulejówku (2011–2021). Twórczyni pierwszego w  Polsce 
Działu Programów Lokalnych, współautorka koncepcji muzeum relacyjne-
go i Archiwum Społecznego Sulejówka. Kuratorka ponad 20 interdyscypli-
narnych projektów partycypacyjnych zrealizowanych ze społecznościami 
lokalnymi i autorka tekstów o polskim muzealnictwie publikowanych m.in. 
na łamach „Muzealnictwa”, „Kultury współczesnej”, „Zarządzania kulturą”. 
Obecnie adiunktka w Katedrze Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinar-
nych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, członkini 
redakcji „Muzealnictwo” i realizatorka badań w ramach projektu Narodowe-
go Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów. Członkini Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich, ICOM i zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka.

22.04.2022 r. – 10.50–11.10 – IX sesja referatowa – Narracje III
Koalicje pamięci

Budowanie narracji przez instytucje kultury wciąż stawia pytania o sposoby 
wypełniania pustki narracyjnej w pamięci kulturowej Polaków i o to, czego 
w tym procesie nadal nie uwzględniono. Jak zatem muzea, które są jedny-
mi z ważniejszych depozytariuszy pamięci zbiorowej, włączają się w proces 
kształtowania opowieści o  przeszłości Polski w  XXI w.? Czy faktycznie ich 
zasoby pozwalają na tworzenie dialogiczności narracji i uwzględnienie róż-
nych perspektyw oraz warstw pamięci? Tworzone od 2016 r. zbiory Archi-
wum Społecznego Sulejówka, które jako pierwsze w Polsce jest prowadzone 
przez państwową instytucję kultury (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
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jówku), samorządową (Miejską Bibliotekę Publiczną) i organizację pozarzą-
dową (Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka), to przestrzeń wirtualna, w której 
przeplatają się na co dzień narracje tworzone z zasobów pamięci kulturowej 
jak i komunikacyjnej. Tak powstała kolekcja, która ukazuje przeszłość z wielu 
perspektyw, dzięki czemu pozwala budować program społeczny muzeum, 
jak też formować różne koalicje pamięci. Przykładem tego rodzaju zjawiska 
jest m.in. zespół 96 opowieści o jednym z pomników polskiej historii jakim 
jest dworek Milusin, w  którym w  lach 1956–2000 funkcjonowało Miejskie 
Przedszkole nr 1. Na podstawie analizy materiałów zebranych w ramach pro-
jektu edukacyjno-badawczego przedstawię, jak tego rodzaju alternatywne 
historie mogą dziś oddziaływać na dyskurs o miejscu pamięci i powstawaniu 
wokół takich obiektów wielu wspólnot.

Michał Kłosiński
Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Kustosz, kierownik Domu Mikołaja Kopernika w  Muzeum Okręgowym 
w Toruniu. Absolwent historii sztuki i  filozofii na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu. Autor i  kurator ponad dwudziestu wystaw czaso-
wych związanych z  tematyką kopernikańską, nauką w  czasach nowo-
żytnych i  kulturą późnego średniowiecza. Autor scenariusza wystawy 
stałej w Domu Mikołaja Kopernika w Torunia. Odpowiedzialny za proces 
modernizacji i budowy nowej wystawy stałej w Domu Mikołaja Koperni-
ka w  latach 2017–2018. Stypendysta Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w programie Akademia Zarządzania Muzeum, staż w Museo 
Astronomico e Copernico w Rzymie w 2011 r. Pasjonat problematyki kolek-
cjonerstwa i szeroko rozumianego mecenatu.

22.04.2022 r. – 11.10–11.20 – IX sesja referatowa – Narracje III
Dom Mikołaja Kopernika – między muzeum narracyjnym a  muzeum 
-templum. Koncepcja i sposób narracji muzeum biograficznego na przy-
kładzie nowej wystawy stałej

Udział w przygotowaniu i realizacji otwartej w 2018 r. nowej wystawy sta-
łej w Domu Mikołaja Kopernika stał się dla autora wystąpienia przyczyn-
kiem do refleksji na temat modernizowanych w ostatnich latach instytucji 
muzealnych, zaliczanych do grupy muzeów biograficznych. (m.in. Mu-
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zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Stanisława Wyspiańskie-
go oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, czy realizacja już z ponad 
10-letnim stażem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie). 

W  tym kontekście treść wystąpienia skupi się na analizie przesłanek, 
źródeł oraz założeń koncepcji, a także ostatecznych wyników ich realizacji 
w odniesieniu do budowanych lub modernizowanych w minionym czasie 
wybranych muzeów. Osią refleksji, poszukiwaniem elementów wyróżnia-
jących i charakterystycznych w  analizowanych realizacjach muzealnych, 
będzie dyskusja pomiędzy koncepcjami „muzeum narracyjnego”, a „mu-
zeum-templum”. Ten ożywiający ostatnio dyskusję teoretyczną w  muze-
ologii problem, będzie dla autora punktem odniesienia dla zdiagnozowa-
nia specyfiki omawianych wystaw oraz uchwycenia ich cech wspólnych 
i  odmiennych. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na ogólne założenia 
przyświecające prowadzeniu narracji wystawienniczej, jak i na rozwiązania 
szczegółowe, wykorzystane w konkretnych sposobach prezentacji treści 
narracyjnej wystawy oraz prezentacji artefaktów zabytkowych. Na tym tle 
autor podzieli się również osobistą refleksją nad przygotowaniem koncep-
cji i scenariusza oraz realizacji nowej odsłony Domu Mikołaja Kopernika.

Monika Januszek-Surdacka
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 

Absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po-
dyplomowych studiów dziennikarstwa i PR w Bialskiej Szkole Mediów oraz 
muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Była dziennikarka Regio-
nalnej Rozgłośni Radiowej Radio Lublin. Od 2013 r. związana zawodowo 
z muzeami: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, a od 2016 r. – oddziałem 
Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Po-
mysłodawczyni, koordynatorka i animatorka licznych projektów z zakresu 
edukacji muzealnej. Autorka bloga www.narynkuusiascwkazimierzu.pl.

22.04.2022 r. – 11.20–11.30 – IX sesja referatowa – Narracje III
Miejsce, osoby, rzeczy i ich opowieści – różne tropy narracyjne i ich wyko-
rzystywanie. Z praktyki oddziału Dom Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym

Dom Kuncewiczów – oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazi-
mierzu Dolnym wykorzystuje różnego rodzaju narracje. Od rejestrowanych 
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i  zapisanych wspomnień osób znających Marię i  Jerzego Kuncewiczów, 
poprzez ślady literackich związków tej pary z  innymi osobami, motywy 
autobiograficzne w  twórczości Jerzego i  Marii Kuncewiczów, do przed-
miotów obecnych w ich domu, niosących ze sobą niezwykle interesujące 
historie. Gromadzone opowieści wykorzystujemy wielowątkowo – od  tek-
stów, publikowanych na blogu Domu Kuncewiczów, spacery tematyczne, 
oprowadzania kuratorskie, po wystawy czasowe i zajęcia edukacyjne. Zdo-
bytymi doświadczeniami praktycznymi, a  także wyzwaniami, jakie przed 
nami stawia taki trop narracji chcemy poświęcić niniejsze wystąpienie.

dr Małgorzata Pytlak
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim 

Doktor, archeolog, kustosz, kierownik Muzeum Grodu Santok w  Santo-
ku, filii Muzeum Lubuskiego w  Gorzowie Wielkopolskim. Absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się kulturą materialną 
średniowiecza, w szczególności garncarstwem Nowej Marchii, a także śre-
dniowiecznymi cmentarzami i klasztorami.

22.04.2022 r. – 11.30–11.40 – IX sesja referatowa – Narracje III
Mała rzecz a cieszy. Refleksje na temat stałej wystawy pt. „Gród Santok. 
Strażnica i klucz królestwa”

We wrześniu 2020 r. została w  Muzeum Grodu w  Santoku (filii Muzeum 
Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim) otwarta nowa stała wystawa pt. 
Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa. Małe, jednodziałowe muzeum na 
wsi, a w nim  nowoczesna, narracyjna wystawa opowiadająca o średnio-
wiecznych dziejach Santoka, a tym samym początkach państwa polskiego. 
Po roku funkcjonowania wystawa oceniana jest przez zwiedzających bardzo 
wysoko i stanowi  dla nich duże zaskoczenie. Efekt ten uzyskano poprzez 
połączenie narracji w warstwie merytorycznej z oprawą plastyczną, a także 
czytelną ekspozycją zabytków.



54

Zuzanna Woźniak
Muzeum Kinematografii w Łodzi 

Filmoznawczyni, od 2018 r. związana z Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
od 2021 r. kierowniczka Działu Projektów i Organizacji Wystaw. Członkini 
zespołu kuratorskiego tworzącego nową wystawę stałą w  muzeum. Ku-
ratorka wystaw czasowych: Polskie Oscary i  Kino Grzegorza Królikiewicza. 
Organizatorka międzynarodowych projektów z zakresu edukacji i wysta-
wiennictwa. Koordynatorka interdyscyplinarnego projektu Blask stere-
oskopii zajmującego się konserwacją i digitalizacją obiektów techniki ste-
reoskopowej. Członkini Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Kinem 
i Mediami NECS. Od 2017 r. prelegentka i organizatorka Wyszehradzkiego 
Formu Filmowego w Bratysławie.

22.04.2022 r. – 12.30–12.40 – IX sesja referatowa – Narracje III
Narracja obiektami – nowa wystawa stała w  Muzeum Kinematografii 
w Łodzi

Łódź filmowa to tytuł nowej wystawy stałej Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
Ekspozycja obejmuje dwa piętra zabytkowego Pałacu Karola Scheiblera, sie-
dziby muzeum od 1986 r. Pierwsza część wystawy, przedstawiająca historię 
przemysłu filmowego w Łodzi do 1939 r. oraz oryginalne wnętrza pałacowe, 
została udostępniona dla zwiedzających w maju 2021 r., druga zaś – obejmu-
jąca okres od 1945 roku do współczesności – w grudniu 2021 r. Została na niej 
pokazana powojenna historia Łodzi – miasta filmu. Prezentując unikatową 
kolekcję obiektów i wspomnień opowiadamy o  instytucjach kultury filmo-
wej, które działały w Łodzi (np. Wytwórnia Filmów Fabularnych, SE-MA-FOR 
czy Wytwórnia Filmów Oświatowych). Jest to pierwsza tak duża i spójna te-
matycznie wystawa zorganizowana w łódzkim Muzeum Kinematografii. 

Ekspozycja została przygotowana w  oparciu o  dominację obiektów 
i wypowiedzi świadków historii ponad narracyjną i chronologiczną opo-
wieść o podejmowanym zagadnieniu. Zależało nam także na zminimali-
zowaniu użycia multimediów i umieszczenia w nich materiałów dodat-
kowych, które nie są kluczowe dla zrozumienia przekazu wystawy. 

Podczas wystąpienia opowiem o  kulisach i  głównych założeniach 
przyjętych podczas powstawania wystawy. Zaprezentuję podsumowanie, 
w którym przedstawię ewaluację przyjętych założeń.
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Grzegorz Rykowski
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum 
Wsi Kieleckiej  

Historyk, absolwent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Au-
tor artykułu Obraz imperium rosyjskiego w publikacjach „Biblioteki Warszaw-
skiej” w pierwszym dwudziestoleciu istnienia pisma oraz recenzji  (wspólnie z J. 
Dulewicz) Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, 
t.[1]–2; Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t.[1]–2, 
a także recenzji Cezary Jastrzębski, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznaw-
cze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832–1862).

22.04.2022 r. – 12.40–12.50 – IX sesja referatowa – Narracje III
Historia. Pamięć. Architektura. Narracja ekspozycyjna Mauzoleum Mar-
tyrologii Wsi Polskich w Michniowie na tle innych obiektów muzealnych 
Polski i Europy – analiza porównawcza

Długo wyczekiwane Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w  Michniowie 
otworzyło się dla zwiedzających 8 maja 2021 r. Wykorzystane w nim spo-
soby prezentacji cierpienia i zbrodni wojennych wymagają omówienia i od-
powiedzi na pytania: Jakie techniki zastosowano, by pokazać męczeństwo 
ofiar? Tylko przedstawianie faktów czy także próba przybliżenia trudnych 
doświadczeń za pomocą nowoczesnych technik audiowizualnych? Czy 
zastosowane środki wyrazu oddają należny szacunek ofiarom i czy są jed-
nocześnie w  zgodzie z  poszanowaniem wrażliwości i  emocji odbiorców? 
Jaką rolę odgrywa architektura? Wreszcie jakie możliwości edukacyjne ma 
mauzoleum? Jak Michniów, w oparciu o termin Architektura Pamięci, pre-
zentuje się w porównaniu z innymi muzeami, nie tylko martyrologicznymi, 
w  Polsce i  Europie? W  wystąpieniu poruszony będzie także temat historii 
pamięci i budowania społeczności wokół Michniowa, najpierw w ujęciu bar-
dzo lokalnym, by w końcu podzielić się pomysłami na zbudowanie kultury 
i społeczności ogólnopolskiej i europejskiej.
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dr Anna Czerner
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

Doktor, od 2018 r. pracuje w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, zaj-
mując się projektowaniem i realizacją edukacji łączącej wiedzę historyczną 
z wrażliwością na współczesne problemy społeczne oraz samorozwój. Au-
torka m.in. książki (napisanej wspólnie z E. Nierobą) Na styku historii i co-
dzienności. Społeczność lokalna wobec miejsca pamięci (2017). W muzeum 
odpowiedzialna za kształtowanie strategii rozwoju. 

Monika Sobczak
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Opolskim oraz Po-
dyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Od ponad trzech lat związana z edukacją muzealną, współ-
tworzy wystawy muzealne oraz interdyscyplinarne projekty edukacyjne 
o  zasięgu regionalnym i  ogólnopolskim. Jest autorką scenariuszy zajęć 
muzealnych dla dzieci i młodzieży, współorganizatorką cyklicznych muzeal-
nych programów edukacyjnych. Zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół szeroko pojętej edukacji historycznej i społecznej, dydaktyki historii 
i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto interesuje się zagadnieniami związany-
mi z sytuacją społeczno-polityczną Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., 
ze szczególnym uwzględnieniem losu kobiet, historii mówionej i filmu.

22.04.2022 r. – 12.50 – 13.00 – IX sesja referatowa – Narracje III
Za kulisami – nowa ekspozycja edukacyjna Centralnego Muzeum Jeń-
ców Wojennych

W  wystąpieniu przeanalizujemy, na przykładzie najnowszej inicjatywy 
edukacyjno-wystawienniczej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, 
proces decyzyjny toczący się wokół założeń i  realizacji rzetelnego, ale 
również przystępnego dla „nie-historyka” przekazu muzealnego. W  tym 
konkretnym przypadku jest to przekaz rozwijany na kilku płaszczyznach 
– przede wszystkim w ekspozycji plenerowej na terenie byłego obozu je-
nieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf, ale także w towarzyszących jej 
publikacjach edukacyjnych i popularyzatorskich.
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Genezą przedsięwzięcia była konieczność uczytelnienia i  przetłuma-
czenia na potrzeby edukacyjne przekształconej przez siły natury prze-
strzeni, która jednak dzięki częściowo zachowanej substancji historycznej 
obdarzona jest potencjałem autentyczności specyficznym dla miejsc pa-
mięci. Chcemy pokazać, jakich wyborów musieliśmy dokonać, z czego zre-
zygnować, a co wyeksponować w wielowątkowej opowieści o przeszłości, 
aby tę przeszłość emocjonalnie ożywić, przy jednoczesnym dochowaniu 
ascetycznej formy architektonicznej i graficznej. 

W  efekcie powstał przekaz odzwierciedlający osobistą, uchwyconą 
w  materiałach biograficznych, perspektywę ofiar – jeńców różnych na-
rodowości. Przesunięcie akcentu z  makroskali i  tzw. suchych faktów na 
mikrohistorie, emocje i  indywidualne interpretacje okazało się niespo-
dziewanie czynnikiem wprowadzającym w zespole muzealnym niezwykłą 
polifonię opinii, a nawet dylematy etyczne. Postaramy się pokazać, jak po-
toczyły się losy pierwotnej koncepcji w kontekście dynamiki interdyscypli-
narnego zespołu pracującego nad ekspozycją.
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Konferencja została 
dofi nansowana przez Gminę 
Miasta Toruń



Konferencja została 
dofi nansowana przez Gminę 
Miasta Toruń




