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Słowo wstępne

Niniejsza publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu badaw-
czego ThinkFilm realizowanego dzięki programowi Erasmus+, Strategic 
Partnership for Youth na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 
Międzynarodowa współpraca Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu 
Łódzkiego ze studentami Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Middlesex 
w Londynie oraz Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie 
nad Menem zbiera doświadczenia dotyczące lokalnych działań z zakresu edu-
kacji filmowej oraz strategii wystawienniczych wybranych placówek muzeal-
nych. Wyniki badań mają pomóc w stworzeniu koncepcji nowoczesnej pla-
cówki wystawienniczo-edukacyjnej w Pradze: Narodowego Muzeum Filmowego 
(Národnífilmové muzeum – NaFilM).

Członkowie KNF odwiedzili kilka instytucji w Polsce (oraz jedną zagraniczną) 
i zebrali swoje obserwacje w skodyfikowanej formie notatki, przyglądając się 
nie tylko strategiom wystawienniczym, ale również zwracając uwagę na istotne 
kwestie, takie jak dostępność przestrzeni muzealnych dla osób niepełnospraw-
nych, działania promocyjne oraz finansowanie jednostek. Ze względu na przy-
jętą skrótową formę opracowania te nie pretendują do miana wyczerpujących 
raportów, a raczej stanowią przyczynek do dalszych analiz. Nie należy ich zatem 
postrzegać jako wyrokujących, choć zawarte w nich uwagi krytyczne mogą przy-
łożyć się do ulepszenia istniejących muzeów oraz – w ramach przyjętego przez 
zespół badawczy celu – wspomóc nowopowstające inicjatywy. Poza wartością 
naukową publikacja może być postrzegana jako zbiór wskazówek, które muzea 
warto uwzględnić na przykład planując weekendowe podróże. 
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Centrum Nauki Kopernik
Patrycja Chuszcz

Lokalizacja
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa
Muzeum znajduje się 3 km od stacji PKP Warszawa 
Centralna, 2 km od Starego Miasta. Położone jest nad 
Wisłą, w dogodnej lokalizacji komunikacyjnej – możliwy 
jest szybki dojazd autobusami lub metrem [stacja i przy-
stanek noszą nazwę (Metro) Centrum Nauki Kopernik, co 
ułatwia dotarcie na miejsce].

Rok założenia
Pomysł założenia muzeum powstał w latach 90. Otwarcie 
Centrum i rozpoczęcie działalności nastąpiło w 2010 roku.

Powierzchnia wystawiennicza
Powierzchnia użytkowa zajmuje 15 000 m². Na terenie CNK 
znajdują się: kasy, sale ekspozycyjne, planetarium, laborato-
ria, Majsternia, Wiem Bistro, Kawiarnia Blue Sky, kącik 
wypoczynkowy, sale konferencyjne, toalety, szatnia, sklepik 
Science Store, Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć, 
pomieszczenia biurowe, magazyny, warsztat. Ponadto 
w skład kompleksu wchodzi ogród na dachu, oczko wodne, 
scena na wodzie, Park Odkrywców i Pawilon 512 (przestrzeń 
artystyczna, wystawiennicza).
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Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Przestronność galerii, toalety, windy, podjazdy, brak pro-
gów. Łatwy dostęp do eksponatów. Możliwość wypożycze-
nia wózka inwalidzkiego, wejścia z psami przewodnikami 
i psami asystującymi. Obecność animatorów, którzy poma-
gają osobom niepełnosprawnym. Pracownicy ze szkoleniem 
z zakresu audiodeskrypcji oraz języka migowego. W sali pro-
jekcyjnej planetarium znajduje się jedno miejsce dla osoby 
na wózku. Na stronie CNK umieszczono zakładkę „Kopernik 
bez barier”; wykaz wszystkich udogodnień znajduje się też 
na stronie www.niepelnosprawnik.eu.

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
CNK posiada 7 wystaw stałych (ponad 400 eksponatów) 
i wystawę czasową. 

Na parterze znajdują się:

◊  Teatr Robotyczny;
◊  Wystawa czasowa;
◊   Wystawa stała Korzenie cywilizacji;
◊   Wystawa stała Re:generacja (dla osób powyżej 14. roku 

życia);
◊   Galeria Bzzz! (dla osób do 5. roku życia);
◊   Pracownia robotyczna.
Na pierwszym piętrze znajdują się:

◊  Wystawa stała Świat w ruchu;
◊  Wystawa stała Człowiek i środowisko;
◊  Wystawa stała Strefa światła;
◊  Majsternia (miejsce, gdzie można realizować własne 

pomysły z wykorzystaniem przedmiotów codziennego 
użytku. Pracownia również oferuje konkretne zadania);
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◊  Teatr Wysokich Napięć;
◊  Laboratorium chemiczne, fizyczne, biologiczne.
Każda wystawa jest wyraźnie oznaczona i zatytułowana. 
Wyróżnia je także odmienna kolorystyka (np. wystawa 
Strefa światła znajduje się w oddzielonych, zaciemnionych 
pomieszczeniach z czarnymi ścianami. Należy do niej inte-
resujący dział Policja, który umożliwia zgłębienie funkcjo-
nowania aparatów i urządzeń policyjnych). Przy większości 
eksponatów znajdują się instrukcje obsługi wraz z wytłu-
maczeniem mechanizmów działania bądź informacjami 
historycznymi czy naukowymi (w trzech wersjach języko-
wych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej). W razie potrzeby 
można zasięgnąć rady u animatorów (osób ubranych 
w czerwone koszulki z logo CNK). Większość eksponatów 
działa bez zarzutów, choć na każdej wystawie znajdują się 
też uszkodzone (są one dobrze oznaczone).

Ciekawym rozwiązaniem jest spersonalizowana karta logo-
wania, która pozwala na wejście do Centrum oraz użytko-
wanie interaktywnych eksponatów. Można też zapisać przy 
pulpitach multimedialnych swój adres mailowy i otrzymać 
na niego link do zapisanych w czasie korzystania z ekspona-
tów multimediów (choć mechanizm wysyłki bywa zawodny). 
Karty poddawane są recyklingowi.

Ideą Centrum jest między innymi wolność, eksperymen-
towanie i doświadczanie, co przejawia się w strategiach 
wystawienniczych. CNK zależy na kontakcie z eksponatem, 
interaktywności. Na obu piętrach organizowane są także 
miniwarsztaty – spotkania z animatorami, dotyczące m.in. 
pisma, prądu, ognia, światła, etc.
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CNK nie posiada wyznaczonej trasy zwiedzania. Niemniej 
na obu piętrach można skorzystać z dostępnych mapek 
z opisem wystaw i niektórych eksponatów (w różnych wer-
sjach językowych), a także z pomocy animatorów. Warto 
wspomnieć, że centrum stara się stymulować umysły zwie-
dzających na wiele sposobów, nawet podczas odpoczynku – 
np. na parterze, zaraz po wejściu na galerię, po lewej stronie 
znajdują się ławki do siedzenia. Większość z nich zachęca do 
wykonania pewnej aktywności – znajdują się tam m.in. puz-
zle, które po ułożeniu tworzą wyrostek robaczkowy.

Niestety, w wielu przypadkach swoboda i ciekawość towa-
rzyszące zwiedzającym, zamienia się w chaos. Część dzieci 
(będących głównymi odbiorcami Centrum) wydaje się być 
na placu zabaw, a nie w muzeum.

Finansowanie placówki:
Muzeum otrzymuje dotacje od organizatorów (Miasto 
Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej), part-
nerów i sponsorów (przede wszystkim Samsung – spon-
sor strategiczny). Środki czerpie również z funduszy euro-
pejskich, sprzedaży biletów, działalności gospodarczej 
(wystawy objazdowe, sprzedaż licencji filmu Dream to Fly 
do innych planetariów), wynajmu powierzchni i Centrum 
Konferencyjnego Kopernik.

W cenie biletu do CNK można obejrzeć spektakl w Teatrze 
Robotycznym, pokaz w Teatrze Wysokich Napięć (wstęp 
bez wejściówek), pokazy w przestrzeni wystaw oraz aktu-
alną wystawę czasową. Dzieci do 5 lat mają wstęp do gale-
rii Bzzz! (wraz z opiekunem, wejściówki w kasie).
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Ceny biletów:
Bilet normalny: 27 zł, ulgowy: 18 zł.
Bilet rodzinny: 72 zł (przysługuje rodzicom lub opiekunom 
z dziećmi. Upoważnia do wstępu 4 osoby, w tym maksy-
malnie 2 osoby dorosłe. Dla każdej kolejnej osoby należy 
kupić odpowiedni bilet).
CNK minilaby – weekendowe zajęcia w laboratoriach (bio-
logicznym, chemicznym, fizycznym) bądź pracowni robo-
tycznej: 9 zł + bilet do CNK.
Planetarium Niebo Kopernika – bilet normalny 19 zł (seans 
2D) / 24 zł (seans 3D), ulgowy: 14 zł (seans 2D) / 19 zł 
(seans 3D), bilet rodzinny: 52 zł (seans 2D), 67 zł (seans 3D).
Koncert pod gwiazdami: 25 zł;
Konstalecja: Miłość:25 zł;
Orbita Jazzu: 25 zł;
Prosto z nieba – bilet normalny: 19 zł, ulgowy: 14 zł;
Dark Side of The Moon: 25 zł.
Klub Kopernika
Pakiet: indywidualny 150 zł, podwójny (posiadacz może za 
każdym razem wprowadzić 2 osoby): 180 zł, rodzinny (posia-
dacz może za każdym razem wprowadzić 3 osoby): 320 zł.
Z Kartą Warszawiaka i Kartą Młodego Warszawiaka przysłu-
guje dodatkowa zniżka w wysokości 15 zł na zakup pakietów 
klubowych.
Klub zapewnia wiele korzyści, w tym nieograniczoną liczbę 
wejść przez cały rok, zniżki i promocyjne ceny wejść: w pla-
netarium Niebo Kopernika na pokazy 2D (bilet normalny: 
17 zł, ulgowy: 13 zł, rodzinny: 47 zł) i na pokazy 3D (bilet 
normalny: 22 zł, ulgowy: 18 zł, rodzinny: 62 zł), zniżkę 10% 
w sklepiku Science Store, w Blue Sky Cafe planetarium 
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Niebo Kopernika, w kąciku wypoczynkowym na terenie 
wystaw.
Ceny biletów z ogólnopolską kartą dużej rodziny: bilet nor-
malny: 18 zł, ulgowy: 15 zł, Planetarium: bilet normalny: 
14 zł (seans 2D) / 19 zł (seans 3D), ulgowy: 13 zł (seans 2D) 
/ 18 zł (seans 3D).
Bilety grupowe – wystawy: 15 zł/os. (co najmniej 10 osób 
plus opiekun; jeden opiekun nie płaci za wstęp, każdy 
następny kupuje bilet).
Laboratoria (biologiczne, chemiczne, fizyczne) CNK: 190 
zł/grupa + bilet do CNK, pracownia robotyczna: 140 zł/
grupa + bilet do CNK (cena biletu nie zależy od liczby 
osób, przy czym w laboratoriach może przebywać jedno-
cześnie maksymalnie 16 osób; w pracowni robotycznej 
– 12 osób).
Planetarium Niebo Kopernika: bilet dla grup zorganizowa-
nych: seans 13 zł/os. (seans 2D) / 18 zł/os. (seans 3D).
Bezpłatne wejście dla osób w trudnej sytuacji społecznej/
ekonomicznej. Pula bezpłatnych biletów do CNK (w zależ-
ności od miesiąca): 200 lub 300 miesięcznie; do planeta-
rium Niebo Kopernika: 100 lub 200 miesięcznie.

Promocja
Ulotki, plakaty umieszczone w okolicach Centrum, aktywna 
działalność w portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest, YouTube), strona internetowa, możli-
wość zamówienia newslettera, Klub Kopernika, Piknik Naukowy 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
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Opinia o stronie internetowej
http://www.kopernik.org.pl
Strona internetowa posiada wiele informacji, dokumen-
tów, raportów, artykułów, filmów, zdjęć, itd. Jest dostępna 
w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyj-
skiej. Umożliwia zakup biletów online (tylko w polskiej wer-
sji językowej), sprawdzenie, czy aktualnie w centrum jest 
kolejka (dzięki obrazowi z kamery), a także zapoznanie się 
z wystawami i niektórymi eksponatami (opisy i możliwość 
wirtualnego spaceru po CNK dzięki Google Street View). 
Wydaje się dość przejrzysta, aczkolwiek kafelki, które 
porządkują i grupują informacje, mogą wprowadzać chaos 
poprzez dużą liczbę, różną wielkość i kolorystykę.

Recepcja placówki
W 2015 r. ilość odwiedzających wyniosła 1 153 850 osób, 
z czego 817 481 odwiedziło CNK, a 248 315 planetarium 
Niebo Kopernika. Z raportu rocznego, dostępnego na stro-
nie wynika, że większość zwiedzających jest zadowolona 
zarówno z wizyty w CNK, jak i planetarium, oraz poleci-
łaby ją innym. Odwiedzający to głównie dzieci oraz ich 
rodzice lub opiekunowie. Obserwując zachowanie zwie-
dzających, trudno dziwić się podanym statystykom. Myślę, 
że Centrum dobrze pełni funkcję edukacyjną, a jeszcze 
lepiej rozrywkową.
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Cinecittà
Weronika Rumas

Lokalizacja
Via Tuscolana, 1055, Rzym
Instytucja znajduje się na peryferiach miasta (ok. 30 min. 
jazdy metrem od centrum).

Rok założenia
1937 rok (studia filmowe); brak informacji o dacie założe-
niu muzeum.

Powierzchnia wystawiennicza
Muzeum podzielone jest na cztery części rozmieszczone 
w dwóch budynkach. Na terenie instytucji znajduje się 
także kawiarnia i niewielki budynek przeznaczony do pro-
wadzenia warsztatów dla dzieci.

W skład całego kompleksu wchodzą ok. 40 ha terenu, na 
którym znajdują się studia i plany filmowe (część z nich jest 
udostępniona zwiedzającym).

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
[brak informacji]

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Pierwszy budynek poświęcony jest twórczości Federico 
Felliniego oraz założeniu studia Cinecittà. W hallu można 
obejrzeć film lub poczytać na planszach o dziejach 
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wytwórni. W pokojach wystawione są kostiumy, rekwi-
zyty i plakaty z filmów Felliniego oraz reprodukcje szki-
ców artysty.

Drugi budynek podzielony jest na trzy części. Pierwsza 
dotyczy historii studia od 1937 do 1989 roku z uwzględ-
nieniem najważniejszych dzieł i twórców. Kolekcja zawiera 
plansze z opisami, kostiumy filmowe, fotosy i plakaty. Są 
też pokoje poświęcone poszczególnym gatunkom (np. 
pokój o Sergio Leone i westernie jest stylizowany na Dziki 
Zachód; wykorzystane są rekwizyty filmowe).

Kolejna część nosi nazwę Kulisy. Znajdują się tam pomiesz-
czenia dotyczące poszczególnych elementów dzieła filmo-
wego (reżyseria, scenariusz, dźwięk, kostiumy, efekty spe-
cjalne). Można tam znaleźć rekwizyty lub sprzęty, jednak 
największą część ekspozycji stanowią plansze z opisami. 
W pokoju poświęconym kostiumom filmowym znajdują 
się interaktywne ekrany (które podczas mojej wizyty nie 
działały – przyp. W.R).

Ostatni etap zwiedzania muzeum to wnętrze łodzi pod-
wodnej z filmu U–571 (2000).

W każdej części muzeum znajdują się przypadkowo roz-
mieszczone i słabo opisane kamery filmowe.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zwiedzenia planów 
filmowych ze stałą ekspozycją (starożytny Rzym, świątynia 
w Jerozolimie, XIV-wieczna Florencja). Na wystawie cza-
sowej w studio znajdowała się dekoracja do Nienawistnej 
ósemki (2015).
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Finansowanie placówki:
Informacje dotyczą wytwórni (brak informacji o samym 
muzeum). Początkowo placówka finansowana była przez 
rząd, a w 1997 roku została sprywatyzowana (przejął ją 
Diego Della Valle).

Ceny biletów:
Bilet normalny: €10 (muzeum) + €10 (plany filmowe);
Studenci i seniorzy: €9 (muzeum) + €6 (plany);
Dzieci poniżej 10 lat: €6 (muzeum) + bezpłatne warsztaty;
Dzieci poniżej 3 lat: bezpłatnie.
Bilety rodzinne (2 dorosłych + max. 3 dzieci): €25 
(muzeum) lub €45 (muzeum + plany filmowe).

Promocja
[brak informacji]

Opinia o stronie internetowej
http://Cinecittàsimostra.it/en
Strona jest dostępna w trzech językach (włoski, angielski, 
francuski). Znajdują się na niej szczegółowe informacje 
o sposobach dojazdu do obiektu.
Na stronie nie ma podanych cen biletów.
Informacje o warsztatach dla dzieci są dostępne tylko po 
włosku.

specjalne pakiety
Darmowy wstęp dla jednej osoby przy grupie 20 osób.
Prowadzone są cotygodniowe warsztaty dla dzieci o cha-
rakterze edukacyjnym.

Recepcja placówki
W 2011 roku: 110 000 zwiedzających.
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Europejskie Centrum Solidarności
Sylwia Kubera

Lokalizacja
Plac Solidarności 1, Gdańsk
Siedziba ECS znajduje się w centrum miasta. Mieści się na 
terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, obok pomnika Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku i Bramy nr 2.
ECS jest dobrze skomunikowane z miastem. Obok znajduje 
się przystanek autobusowy i tramwajowy. Niedaleko poło-
żona jest stacja kolejowa.

Rok założenia
Powołanie instytucji ECS do życia nastąpiło w 2007 roku.
W 2014 roku otwarto siedzibę przy Placu Solidarności 1.

Powierzchnia wystawiennicza
Wystawa stała zajmuje ok. 3 000 m² (na pierwszym i dru-
gim piętrze). Powierzchnia całego budynku to 25 349,75 m².

Ekspozycja stała zajmuje dwa piętra. Podzielona została na 
7 sal (A–G). Na parterze mieści się sala wystaw czasowych, 
audytorium, wydział zabaw, kawiarnia, restauracja, sklep 
muzealny, kasy i szatnia. Na pierwszym piętrze: wystawa 
stała (A–C i G), czytelnia i biblioteka, mediateka oraz bar. 
Druga kondygnacja: ciąg dalszy wystawy stałej (D–F), czy-
telnia, archiwum i biuro prezydenta Lecha Wałęsy. Trzecia 
to biura organizacji pozarządowych i sale warsztatowe. 
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Na czwartej ulokowane są biura Europejskiego Centrum 
Solidarności. Piętro piąte jest objęte zakazem wstępu, 
natomiast ostatnie, szóste zajmuje taras widokowy. Piwnica 
została wykorzystana jako parking podziemny. 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Winda, możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego, moż-
liwość skorzystania z asysty (po zgłoszeniu w kasie), audio-
przewodnik ze ścieżkami zwiedzania w języku migowym 
i audiodeskrypcja dla osób niedowidzących.

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Wystawę stałą podzielono na 7 sal (A–G), które w sposób 
chronologiczny opowiadają historię Solidarności. Każda 
z sal jest wyraźnie oddzielona i posiada nazwę (Narodziny 
Solidarności, Siła bezsilnych, Solidarność i nadzieja, Wojna 
ze społeczeństwem, Droga do demokracji, Triumf wolności, 
im. Jana Pawła II).

W muzeum odnaleźć można kilka równoległych narra-
cji, a kolejność poszczególnych segmentów wyznacza 
kierunek zwiedzania. Klamrą dla całości jest chronolo-
giczny podział na sale, ale już wewnątrz każdej części 
realizowana jest autonomiczna wypowiedź. Ekspozycje 
mają ilustrować wybrane zagadnienie (stan wojenny czy 
wydarzenia Sierpnia 1980 roku), ale prezentacja nie jest 
już podporządkowana kryterium chronologii zdarzeń. Od 
takiej logiki ważniejszy jest szerszy przekaz, który zwiedza-
jący ma za zadanie samodzielnie rozpoznać na podstawie 
przygotowanego zbioru elementów. Dochodzi tym samym 
do pewnego rodzaju rozproszenia, ponieważ nie otrzymu-
jemy logicznie następujących po sobie faktów, lecz raczej 
mnogość ilustracji (relacje świadków zdarzeń) i objaśnień 
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(opisy faktów historycznych, zdarzeń, ludzi, bądź przed-
miotów), które wymagają aktywnej postawy odbiorczej, by 
połączyć elementy w całość. 

W swoich strategiach wystawienniczych ECS wykorzystuje 
zarówno tradycyjne eksponaty, jak i rozwiązania korzystające 
z najnowszej technologii. Klasyczne rozwiązania wyraźnie 
korespondują na poziomie formy ze specyfiką opisywanej 
historii, np. stanowiska do oglądania zdjęć wykorzystują 
maski do spawania, a do stworzenia sufitu wykorzystano 
autentyczne kaski. Inne tradycyjne rozwiązania to m.in. 
rekonstrukcje przestrzeni (np. celi więziennej, przeciętnego 
mieszkania z tamtych lat), mapy, wielkoformatowe zdję-
cia z tego okresu, gabloty z cennymi przedmiotami [kurtka 
zabitego stoczniowca czy Złota Palma dla Andrzeja Wajdy 
za film Człowiek z żelaza (1981)]. Występuje tu również inte-
raktywność polegająca na fizycznym zaangażowaniu zwie-
dzającego, np. podniesienie płytki umożliwia obejrzenie 
drastycznych zdjęć ofiar Grudnia 1970. Innym tego rodzaju 
przykładem jest ściana z logo Solidarności, stworzona 
przy użyciu biało-czerwonych karteczek, na których każdy 
może napisać coś od siebie. Można także znaleźć dużo 
autentycznych eksponatów, takich jak szafki pracowni-
cze stoczniowców. Obok wkomponowanych przedmiotów 
dużo miejsca zajmują obiekty przestrzenne, np. pojazdy 
(suwnica, na której pracowała Anna Walentynowicz czy 
wózek akumulatorowy), a także replika Okrągłego Stołu. 
Wszystkiego można dotknąć (jak również wsiąść do środka). 
Charakterystyczną strategią dla muzeum jest wyod-
rębnianie fragmentów przestrzeni. Rekonstrukcja biura 
Jacka Kuronia albo sala przesłuchań to jedne z wielu 
przykładów. Wydzielanie z ekspozycji jednej sali kilku 
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mniejszych przestrzeni odbywa się na różne sposoby; cza-
sem za pomocą wspomnianej metody box in box, czasem 
stanowiska odgradzane są zwykłymi ściankami. Ze względu 
na to, że poszczególne elementy nie są ze sobą wzajemnie 
powiązane na zasadzie przyczynowo-skutkowej oraz korzy-
stają z mnogości różnorodnych metod prezentacji w obrębie 
jednej przestrzeni, dochodzi do samoistnego wydzielania 
się samodzielnych stref. Wyjątkowym przykładem jest sala 
Solidarność i nadzieja, w której stworzony został szlak zwie-
dzania przez boksy i ściany ułożone na kształt logo związku, 
co widać w lustrze zamieszczonym na suficie.

Spośród przykładów wykorzystania możliwości najnowszej 
technologii wymienić można: ściany wizyjne, ekrany pla-
zmowe bądź projekcje materiałów archiwalnych i relacji 
świadków na ekranach albo ścianie. W muzeum znajduje 
się wiele paneli interaktywnych (stanowisk z ekranami), 
które stanowią dodatkowe źródło informacji. Występują 
zarówno jako uzupełnienie większej ekspozycji, ale zda-
rza się również, że funkcjonują niezależnie. Do wszystkich 
dołączona jest słuchawka.

Istnieje wiele ciekawych form prezentacji fotografii. Można 
je oglądać m.in. za pomocą aparatów fotograficznych, w któ-
rych naciśnięcie przycisku migawki powoduje wyświetlenie 
kolejnego zdjęcia albo na specjalnych stanowiskach, gdzie 
materiały przegląda się dotykając ekranu.

Często dochodzi do połączenia obu sposobów prezentacji, 
w których technologia spełnia zazwyczaj funkcję uzupeł-
nienia np. projekcja filmowa z relacją świadka jako dopeł-
nienie tradycyjnej ekspozycji albo umieszczone przy obiek-
tach ekrany interaktywne z informacjami objaśniającymi.
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Wiele tu miejsca na elementy symboliczne. Cała sala 
G (im. Jana Pawła II) jest metaforą samą w sobie. Ławka 
jako jedyny element przestrzenny i cytat ze słów papieża 
wygrawerowany na ścianie skłaniają do zatrzymania się 
i refleksji.

Jeszcze inną ścieżkę narracji wyznacza audioprzewodnik 
(wliczony w cenę biletu), który skupia się na najważniej-
szych elementach wystawy.

Finansowanie placówki:
Wartość całej inwestycji to 231 102 642,80 zł.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007–2013; dotacja wyniosła 107 532 549,59 zł.

Pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta Gdańsk.
Koszt wystawy stałej: 38 000 000 zł.
Muzeum utrzymuje się ze środków pochodzących z budżetu 
miasta Gdańsk, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz własnych 
przychodów.

Ceny biletów:
Ceny biletów na wystawę stałą (audioprzewodnik wliczony 
w cenę) – bilet normalny: 17 zł, ulgowy: 13 zł, rodzinny: 
47 zł (przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 
19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważ-
nia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób doro-
słych; dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet 
grupowy).
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Bilet grupowy normalny: 15 zł, ulgowy: 11 zł (nie mniej 
niż 11 osób).
Warsztaty historyczne, odbywające się w przestrzeni 
wystawy: 6 zł.
Wystawa czasowa – wstęp bezpłatny.
Wydział Zabaw (godzinny wstęp) – bilet normalny: 5 zł, 
bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 2,50 zł.

Promocja
Strona internetowa, konta w portalach społecznościowych, 
materiały drukowane: ulotki, foldery, plakaty, książki (publi-
kacje wydawnictwa ECS), punkty informacji turystycznej.

Opinia o stronie internetowej
http://www.ecs.gda.pl/
Polska wersja językowa jest bogata merytorycznie, w dodatku 
łatwa w nawigacji i atrakcyjna w formie. Można zapoznać się 
dzięki niej z historią przedsięwzięcia, działaniami muzeum 
i praktycznymi informacjami (ceny biletów). Szczególnie przy-
datny jest kalendarz wydarzeń, który z wyprzedzeniem powia-
damia o przeprowadzanych w ECS inicjatywach.

Niestety, w angielskiej wersji językowej nie wszystko zostało 
przetłumaczone, a także pojawiają się rozbieżności faktogra-
ficzne (np. dotyczące finansowania ECS).

specjalne pakiety
Grupy zorganizowane (od 11 do 50 osób) zobowiązane są 
zgłosić wizytę minimum tydzień przed planowanym przyjaz-
dem (kontakt podano na stronie). Każda taka grupa musi 
mieć przewodnika (lista z danymi kontaktowymi znajduje się 
na stronie).
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W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12:00 organi-
zowane są spacery kuratorskie, podczas których po wystawie 
stałej i budynku ECS oprowadzają współautorzy ekspozycji. 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc (limit 35 osób), 
której można dokonać online, na stronie ECS.

Dla przedszkoli i szkół podstawowych organizowane są 
warsztaty (zabawy dydaktyczne) w Wydziale Zabaw. Bilet dla 
ucznia do 3 klasy szkoły podstawowej włącznie wynosi 
5 zł, a dla klas 4–6 przewidziano warsztaty polegające 
na – połączonej z zabawą – aktywnej pracy z elementami 
wystawy. Cena biletu: 6 zł.

Szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym proponuje 
się warsztaty historyczne w cenie 6 zł. Uczniom musi towa-
rzyszyć nauczyciel, dla którego wejście jest bezpłatne. 

Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dostępne 
są pakiety edukacyjne, które składają się z warsztatów: 
historycznego (w ramach wystawy stałej) i obywatelskiego 
(w salach edukacyjnych). Zapisy odbywają się poprzez 
wypełnienie na stronie formularza zgłoszeniowego. Cena 
biletu: 11 zł.
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Hydropolis
Marta Kasprzak

Lokalizacja
ul. Na Grobli 19/21, Wrocław
Muzeum znajduje się nieopodal centrum miasta.

Rok założenia
Grudzień 2015 roku.

Powierzchnia wystawiennicza
Powierzchnia wystawiennicza zajmuje 4 000 m² i jest 
podzielona na 8 stref tematycznych, w obrębie których 
znajdują się 64 interaktywne instalacje. Na terenie placówki 
znajduje się punkt gastronomiczny.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Wszystkie wystawy usytuowane są na tym samym pozio-
mie. Toalety zostały przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Największe w Polsce centrum wiedzy o wodzie już na pierw-
szy rzut oka sprawia wrażenie interesującej (i kosztownej) 
inwestycji. Nieopodal zabytkowego budynku, w którym 
znajduje się Hydropolis, ustawiono peryskopy, a bezpo-
średnio przed wejściem zainstalowano wodną kurtynę, na 
której „nadrukowane” jest logo placówki, a także jej nazwa. 
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Hol muzeum uatrakcyjnia zbiornik z wirem wodnym oraz 
sadzawka, w której poruszają się srebrne kule. Kierunek 
zwiedzania wskazuje umieszczony poniżej poziomu pod-
łogi, podświetlany strumyk.

Pierwsza z ośmiu stref przeznaczonych do zwiedzania, Planeta 
wody, przybrała formę projekcji 360°. Kilkunastominutowy 
seans nakreśla proces powstania wody w kosmosie oraz jej 
pojawienie się na Ziemi. W centralnej części sali wyświetlany 
jest obraz kuli ziemskiej.

Najciekawszym elementem kolejnej z wystaw, zatytuło-
wanej Głębiny, jest replika batyskafu Trieste II, który dotarł 
wraz z załogą do najgłębszego punktu na Ziemi. Na interak-
tywnych ekranach umieszczono szczegółowy opis projektu, 
mającego na celu zbadanie Rowu Mariańskiego. Wszystkie 
artykuły popularno-naukowe (funkcjonujące pod wspólną 
nazwą Hydropedia), wyświetlane na ekranach, przygoto-
wano specjalnie na potrzeby Hydropolis.

Ocean życia koncentruje się na ewolucji i różnorodności 
form życia, które pojawiły się w środowisku wodnym ok. 3,3 
miliarda lat temu. Pod sufitem zawieszono instalację, przed-
stawiającą rekina w otoczeniu ławicy ryb, a dla najmłod-
szych zwiedzających przygotowano kilka stanowisk z grami 
multimedialnymi.

Strefa relaksu miała w założeniu umożliwić zwiedzającym 
regenerację sił, jednak wzmiankowany w tytule tej strefy 
relaks utrudnia niska temperatura pomieszczenia, niewy-
godne leżaki oraz głośne odgłosy, dobiegające z sąsiednich 
wystaw.
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Wystawa Człowiek i woda pozwala na poszerzenie wiedzy na 
temat funkcji wody w ludzkim organizmie, a także na temat 
motywu wody w kulturze i religii. Historia inżynierii wodnej 
odnosi się do wynalazków, umożliwiających powstanie wiel-
kich cywilizacji. W tej części wystawy umieszczono także 
miniaturowe modele statków, mające unaocznić ewolucję 
ich konstrukcji na przestrzeni wieków.

Kolejne pomieszczenie przeznaczono na strefę wystaw cza-
sowych, prezentującą działania artystyczne oparte na relacji 
ludzi i wody.

Miasto i woda przybliża funkcjonowanie infrastruktury tech-
nicznej, pozwalającej na dostarczanie wody i oczyszczanie 
ścieków. Przedstawiono także rozwój wrocławskiej sieci 
wodociągowej. Cykl hydrologiczny stał się głównym tema-
tem ostatniej z wystaw.

Stany wody pozwalają m.in. na poznanie różnych rodzajów 
chmur czy procesu powstawania płatków śniegu. W sali 
umieszczono kilka stanowisk z urządzeniami służącymi do 
eksperymentów. Ich działanie miał demonstrować pra-
cownik obsługi, jednak część urządzeń została uszkodzona 
niedługo po otwarciu Hydropolis, a nieobecność pracow-
ników odpowiedzialnych za obsługę sprzętu nie należy do 
rzadkości.

Najważniejszą zaletą Hydropolis jest zaprezentowanie róż-
nych ujęć tematu wody. Niestety, znaczna część wiedzy 
przekazywana jest w formie tekstu wyświetlanego na ekra-
nach dotykowych – zauważalna jest dysproporcja pomię-
dzy ilością statycznych artykułów oraz interaktywnych eks-
ponatów, wchodzących w skład wystaw. Część ekranów 
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i interaktywnych tablic jest dodatkowo słabo widoczna 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Utrudnione dla takich osób może być również dotarcie do 
budynku Hydropolis – droga wyłożona jest nieoszlifowaną 
kostką brukową.

Finansowanie placówki:
Budowę sfinansowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji, bieżące koszty prowadzenia działalności 
ma pokryć sprzedaż biletów i dodatkowych usług. Brak opłat 
dodatkowych.

Ceny biletów:
Bilet normalny: 27 zł, ulgowy: 18 zł.
Bilet rodzinny: 72 zł/rodzina (2 dorosłych + maksymalnie 2 
dzieci), bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny: 72 zł/rodzina 
(2 dorosłych z co najmniej 3 dzieci; kolejne dzieci – wstęp 
bezpłatny).
Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny bądź kartą Urbancard 
Premium: 23 zł, ulgowy: 15 zł.
Bilety grupowe – normalny: 23 zł, ulgowy: 17 zł (w tym bez-
płatny bilet dla opiekuna w przypadku grupy liczącej co naj-
mniej 10 osób).

Promocja
Liczne artykuły informujące o rozpoczęciu działalności przez 
Hydropolis, zamieszczane w mediach lokalnych oraz ogól-
nopolskich, regularnie aktualizowany profil w serwisach 
Facebook, Twitter i Instagram, promocja wystawy w centrach 
handlowych z okazji Światowego Dnia Wody (zamontowane 
peryskopy), uczestnictwo w targach turystycznych ITB Berlin.
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Opinia o stronie internetowej
http://hydropolis.pl/?lang=pl
Strona jest atrakcyjna wizualnie, zawiera informacje na 
temat wszystkich stref tematycznych, natomiast brakuje 
materiałów promocyjnych dla prasy. Na stronie prowa-
dzona jest sprzedaż biletów.

Recepcja placówki
Hydropolis cieszy się sporą popularnością wśród wrocła-
wian, a także mieszkańców polskich miast. Pula bezpłat-
nych biletów, którą placówka przygotowała z okazji Nocy 
Muzeów, wyczerpała się błyskawicznie (540 wejśció-
wek zarezerwowano w przeciągu niespełna 20 minut). 
Zdecydowana większość odwiedzających ocenia pozy-
tywnie działalność Hydropolis, jednak zdarzają się rów-
nież opinie krytyczne – odnoszące się zwykle do wyso-
kiej ceny biletów i małej interaktywności wystaw. Wiele 
kontrowersji wzbudził fakt, że budowa multimedialnego 
centrum zbiegła się w czasie z podwyżką opłat za wodę 
i ścieki (o 16%).
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Muzeum Kinematografii w Łodzi
Weronika Rumas

Lokalizacja
Plac Zwycięstwa 1, Łódź
Muzeum znajduje się nieopodal centrum miasta.

Rok założenia
1986 rok.

Powierzchnia wystawiennicza 
Powierzchnia całego terenu muzeum to 4257,56 m², z czego 
2800 m² zajmuje pałac (należący dawniej do jednego z łódz-
kich fabrykantów, część zachowanych pomieszczeń można 
zwiedzić podczas wizyty w muzeum; w tym budynku znajdują 
się też wystawy), 476 m² – kino Kinematograf, a 981 m² 
– budynek administracji. Wystawa stała zajmuje powierzchnię 
892,25 m², wystawa czasowa 520 m², a magazyny 721 m².

W kompleksie znajduje się również restauracja, biblioteka 
i filmoteka. Sala kinowa jest równocześnie przestrzenią kon-
ferencyjno-projekcyjną – to w niej odbywają się spotkania.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Na terenie muzeum znajdują się: dźwig osobowy, 
winda, schodołaz, podjazdy.
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Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Wystawa stała w muzeum obejmuje eksponaty związane ze 
sztuką filmową. Są to zarówno urządzenia z epoki poprze-
dzającej powstanie filmu (takie jak latarnie magiczne, muto-
skop czy oryginalny fotoplastykon), jak i zbiór aparatów foto-
graficznych, kamer, projektorów czy rzutników. Instytucja 
posiada bogatą kolekcję fotosów i plakatów filmowych 
(tylko nieliczne stanowią część wystawy stałej; większość 
jest pokazywana na wystawach czasowych, które odby-
wają się nie tylko w muzeum, ale także poza jego siedzibą 
– tzw. wystawy objazdowe). Zbiory obejmują też fragmenty 
scenografii z polskich filmów. Większość eksponatów jest 
wystawiona w gablotach.

W ramach wystawy stałej znajduje się skierowana do najmłod-
szych ekspozycja Pałac Pełen Bajek, poświęcona postaciom 
znanym z dobranocek. Każda ma własny pokój (utrzymany 
w klimacie konkretnej bajki), do którego można wejść. 
W pomieszczeniu wszystkiego można dotknąć; dzieci mogą 
wejść do igloo czy samochodu. Jest też wydzielone miej-
sce, gdzie na najmłodszych czekają materiały plastyczne 
(kartony, kredki, wyklejanki), z których można korzystać. 
Znajduje się tam również interaktywna mata z grami rucho-
wymi. Cała ekspozycja jest opisana po polsku i po angielsku.

Obecnie w muzeum są trzy wystawy czasowe. Pierwsza 
dotyczy twórczości Andrzeja Wajdy w światowym plakacie 
filmowym. W skład ekspozycji wchodzą plakaty, będące 
częścią zbiorów Muzeum.

Druga wystawa to fotografie Zofii Rydet. Prace opa-
trzone opisami wywieszone są w korytarzu i sali jadalnej. 
Pomysłodawcą projektu jest Andrzej Różycki, którego film 
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o twórczości artystki otrzymał nagrodę podczas pierw-
szej edycji Festiwalu Człowiek w zagrożeniu. W jednym 
z pomieszczeń znajdują się kolaże, które Różycki stworzył 
z prac Zofii Rydet.

Piętro wyżej znajduje się wystawa o wybitnym polskim 
autorze zdjęć filmowych – Witoldzie Sobocińskim. W skład 
eksponatów wchodzą fotosy i plakaty z prywatnego archi-
wum operatora oraz sprzęt, którego używał. Na ekranach 
można obejrzeć fragmenty wypowiedzi Sobocińskiego 
i wywiady z polskimi twórcami.

Przed budynkiem Muzeum znajdują się elementy sce-
nografii do filmu Kingsajz (1987), z którymi zwiedzający 
chętnie robią sobie zdjęcia.

Finansowanie placówki:
Muzeum jest finansowane przez Urząd Miasta (Wydział 
Kultury). Instytucja dostaje też dofinansowania celowe na 
konkretne projekty. Część pieniędzy pochodzi z biletów.

Ceny biletów:
Bilet normalny: 10 zł, ulgowy: 7 zł.
Opłata za przewodnika (język polski lub język angielski) – 
80 zł.
We wtorki wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
W Muzeum obowiązują zniżki dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny.
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Promocja
Informacje na temat strategii promocyjnych podane 
przez Jakuba Wiewiórskiego, kierownika działu promo-
cji i rozwoju: strona internetowa muzeum, profil insty-
tucji na Facebooku (wkrótce mają też powstać strony 
w innych portalach społecznościowych), newsletter, kon-
takty osobiste, zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia 
w muzeum, organizacja wydarzeń specjalnych.
Materiały drukowane: comiesięczny repertuar kina, anglo-
języczne ulotki o wystawie stałej, przy ważniejszych wyda-
rzeniach i Festiwalu Człowiek w zagrożeniu – plakaty, ban-
nery, specjalne zaproszenia

Opinia o stronie internetowej
http://www.kinomuzeum.pl/
Strona jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej; 
informacji jest dużo, są proste do znalezienia i wyczerpujące. 
Na stronie znajdują się zdjęcia i materiały audiowizualne.

Recepcja placówki
Na Facebooku opinie są raczej pozytywne. Zwiedzający reko-
mendują to miejsce jako przyjazne dzieciom. Część osób ma 
do instytucji stosunek sentymentalny, gdyż np. odwiedzali 
ją jako dzieci. Negatywne opinie traktują najczęściej o małej 
ilości informacji i braku opisów w języku angielskim. Bardzo 
podobnie miejsce oceniają użytkownicy portalu Trip Advisor. 
Poza wspomnianymi uwagami, muzeum zarzuca się brak 
pomysłu na siebie i nudne wystawy.
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Muzeum Toruńskiego Piernika (Muzeum 
Okręgowe w Toruniu)
Katarzyna Żakieta

Lokalizacja 
ul. Strumykowa 4, Toruń
Muzeum usytuowane jest w centrum miasta w odrestau-
rowanym i przystosowanym do potrzeb placówki dwupię-
trowym, zabytkowym budynku starej fabryki pierników, 
należącej niegdyś do rodziny Weese – słynnych toruńskich 
piernikarzy.

Rok założenia
Czerwiec 2015 rok.

Powierzchnia wystawiennicza 
Powierzchnia muzeum wynosi ponad 1 200 m², a prze-
strzeń ekspozycyjna podzielona jest na trzy kondygnacje. Na 
parterze znajdują się: kasa, szatnia, toalety, miejsce na pro-
jekcje filmowe z kilkoma rzędami krzeseł oraz przestronne 
pomieszczenie przeznaczone na warsztaty wypieku pier-
nika. Osobne drzwi na parterze prowadzą do sklepu 
z pamiątkami. W piwnicy usytuowana jest sala z ekspona-
tami związanymi z historią wypieku (formy, piece, gabloty) 
oraz kilka ekranów wyświetlających materiały edukacyjne. 
Na pierwszym piętrze znajduje się kilka sal, które imitują 
sklepy cukiernicze, gabinet dyrektora fabryki czy ulicę ze 
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słupem ogłoszeniowym. W muzeum znajduje się kluboka-
wiarnia urządzona w stylu lat 60. oraz archiwum.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Winda, przestronne toalety na parterze, brak podwyższo-
nych progów przy wejściu do muzeum.

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Historia głównej wystawy muzeum, Świat toruńskiego pier-
nika, ufundowanej przez Fabrykę Cukierniczą Kopernik S. A., 
sięga roku 2006. Była to początkowo wystawa objazdowa, 
którą zaprezentowano w 25 polskich muzeach. Przeniesiono 
ją później do Domu Kopernika (stanowiącego część 
Okręgowego Muzeum w Toruniu), a dopiero w 2015 r. zna-
lazła swoje stałe miejsce w wyremontowanym budynku 
XIX-wiecznej fabryki piernika przy ul. Strumykowej 4. 
W muzeum można wybrać trzy opcje zwiedzania, ale naj-
częściej wybierana jest pierwsza:

1. Interaktywna wystawa połączona z warsztatami wypieku 
piernika (opcja ta zawiera zwiedzanie z przewodnikiem bez 
dodatkowych opłat);
2. Warsztaty wypieku piernika;

3. Interaktywna wystawa bez warsztatów.

Zwiedzanie rozpoczyna się na parterze. Przed wejściem do 
pomieszczenia, w którym odbywają się warsztaty, znajdują 
się dwa interaktywne ekrany. Na pierwszym można zapo-
znać się z informacjami na temat przypraw używanych do 
wyrobu pierników. Umieszczono również linki, odwołujące 
się do miejsc, z których te przyprawy pochodzą. Z kolei na 
drugim ekranie znajdziemy archiwalne zdjęcia i historię 
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miejsca. Można dowiedzieć się, kiedy zbudowano fabrykę, 
kto nią kierował oraz jak zmieniały się jej losy. Stanowi 
to bardzo ciekawy początek zwiedzania, na co ogromny 
wpływ ma zastosowanie interaktywnych rozwiązań.

Podczas warsztatów wypieku piernika wszyscy uczestnicy 
otrzymują swój kawałek ciasta i mogą wybrać kształt swo-
jego piernika z wielu dostępnych foremek. Następnie cia-
sto należy wyrobić, dopasować do formy i naoliwić, żeby 
nie przywarło. Kolejnym krokiem jest zebranie surowych 
pierników przez przewodnika, który zwraca je upieczone 
po zakończeniu zwiedzania. Teoretycznie można je zjeść, 
ale zdecydowanie lepiej użyć je jako dekorację lub podaro-
wać w formie prezentu.

Po warsztatach rozpoczyna się właściwa część zwiedzania. 
Zwiedzający schodzą do piwnicy, gdzie poznają historię 
piernikarstwa dzięki eksponatom – takim, jak stare drew-
niane i metalowe foremki w szklanych gablotach czy trzy 
zabytkowe piece, do których da się swobodnie zajrzeć.

Na najniższym poziomie muzeum można obejrzeć dwa 
filmy: pierwszy z nich, wyświetlany na zwyczajnym ekranie, 
przedstawia współczesne metody wytwarzania pierników, 
natomiast drugi prezentowany jest na ekranie wkompono-
wanym w dekoracje. Gdy naciśniemy przycisk, kobieta 
w tradycyjnym stroju opowiada – w archaicznej polszczyź-
nie – o znaczeniu pierników. Do wyboru są też inne wer-
sje językowe (angielska, niemiecka), ale możliwe, że tłu-
maczenie nie posiada już tego unikatowego uroku.

Główną atrakcją tego piętra jest ogromny piec, który 
zaledwie kilka lat temu został zastąpiony przez nowy 
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w Fabryce Cukierniczej Kopernik. Po naciśnięciu przyci-
sku rozpoczyna się prezentacja (dostępna w trzech języ-
kach). Na krótkim filmiku pracownik fabryki pokazuje, 
jak działa piec. W tym czasie wiele elementów pieca 
naprawdę funkcjonuje – świecą się żarówki, poruszają się 
wskaźniki, a wewnątrz pieca wyświetlany jest film imitu-
jący poruszającą się taśmę z piernikami; co więcej, po 
zajrzeniu przez małe okienko widzi się płomienie. Na 
końcu można spróbować piernik – co prawda nie z tego 
pieca, ale z pobliskiego koszyka. Jest to interesujące 
doświadczenie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Najwyższe piętro muzeum umożliwia podróż przez różne 
epoki. Przed wejściem znajduje się przestrzeń, gdzie po 
naciśnięciu przycisku pojawia się postać człowieka w sty-
lowym cylindrze i garniturze. Jest to Gustaw Weese, nie-
gdysiejszy właściciel fabryki, który opowiada o tym, jak 
jego dziadek założył swoje przedsiębiorstwo. Należy pod-
kreślić, że postać słynnego piernikarza projektowana jest 
na ścianę w realnym, ludzkim rozmiarze i, tak jak przy 
wszystkich innych atrakcjach, przemówienie dostępne jest 
w trzech wersjach językowych.

Przestrzeń na pierwszym piętrze podzielona jest na kilka 
mniejszych obszarów z różnych okresów historycznych. 
Zwiedzający mogą usiąść na ławce z manekinem Gustawa 
Weesego, odwiedzić zabytkowy sklep oraz podziwiać wnę-
trza zaaranżowane w zgodzie z XVIII- i XIX-wiecznymi zasa-
dami. Uwagę zwraca interaktywna książka kucharska usy-
tuowana w jednym ze stołów. Znajdują się w niej zarówno 
nowe przepisy na pierniki, jak i te tradycyjne, używane 
kilka stuleci temu. Strony przewija się poprzez dotknięcie 
ekranu w odpowiednim miejscu.
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Wejść można również do dwóch mieszczących się obok 
siebie replik sklepów, naśladujących cukiernię z XIX wieku 
oraz sklep z czasów PRL-u. Muzeum wykorzystało potencjał 
tamtego okresu, który – mimo panującego niedostatku – 
charakteryzował się unikalnym wzornictwem przemysło-
wym i niezaprzeczalnym urokiem. Przed sklepem znajduje 
się nawet część kultowego samochodu marki Żuk, który 
wówczas dostarczał wypieki do sprzedaży (rzecz jasna, o ile 
takowe były dostępne), o czym barwnie opowiada prze-
wodnik. Zaskakujące jest, że do samochodu można wsiąść, 
a nawet usiąść za kierownicą. Mimo pięknych pudełek po 
piernikach i ich różnorodności na półkach, sklepy niestety 
trochę zawodzą odwiedzających, bowiem wykorzystują 
typowe, tradycyjne metody prezentowania eksponatów, 
których nie można dotykać. Wydaje się, że tę część można 
było zaprojektować nieco lepiej.

Najciekawsza część muzeum usytuowana jest naprzeciwko 
tradycyjnych sklepików. Zwiedzający wchodzą do biura 
właściciela fabryki; mogą nawet z nim porozmawiać. Na 
jego biurku stoi stary telefon z cyferblatem. Po wybraniu 
numeru, w słuchawce słyszy się rozmowę biznesową z jed-
nym z partnerów (dostępną w trzech językach). Nieco dalej 
znajduje się interaktywny ekran z mapą Torunia, na której 
zaznaczono wszystkie miejsca związane z przemysłem pier-
nikarskim i rodziną Weese. Po dotknięciu danego adresu, 
pojawia się okno z informacją o tym miejscu, czasami nawet 
z jego starymi fotografiami. Na końcu pomieszczenia urzą-
dzono najbardziej interaktywne miejsce w całym muzeum, 
dostarczające mnóstwo radości wszystkim odwiedzają-
cym. W gablotach umieszczone są zabytkowe stroje kobiet 
i mężczyzn z poprzednich stuleci. Kamera rejestruje ruch 
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osoby, której sylwetka pojawia się na ekranie w wybranym 
przebraniu (eleganckiej damy, prostego piekarza i innych). 
Urządzenie śledzi każdy ruch, przez co kostium porusza się 
razem z nagrywanym człowiekiem; nawet parasolka czy 
łopata do pieca wykonuje ruchy zgodne z ręką rejestrowanej 
postaci, która wirtualnie ją trzyma. Dużo osób spędza w tym 
miejscu najwięcej czasu. W ten sposób można przenieść 
się w czasie i w zabawny sposób dowiedzieć się, jak mogli 
wyglądać ówcześni pracownicy czy właściciele fabryki pier-
nika. Dzięki temu unikatowemu, interaktywnemu przeży-
ciu Muzeum Piernika Toruńskiego trudno pomylić z innym 
miejscem.

Finansowanie placówki:
Remont adaptacyjny budynku przy ul. Strumykowej 4 trwał 
3 lata i kosztował 5 000 000 zł, z czego 2 700 000 mln 
pochodziło ze środków unijnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
2007–2013. Muzeum finansowane jest ze środków 
budżetu Miasta Toruń, wspomagane jest przez funkcjonu-
jącą Fabrykę Cukierniczą Kopernik S. A., a także zdobywa 
środki na działalność zadaniową poprzez uczestnictwo 
w otwartych konkursach ministerialnych.

Ceny biletów:
Zwiedzanie ekspozycji i warsztaty wypieku piernika – bilet 
normalny: 11 zł, ulgowy: 7 zł.
Warsztaty wypieku piernika (bez zwiedzania ekspozycji) – 
bilet normalny: 6 zł, ulgowy: 4 zł.
Zwiedzanie ekspozycji – bilet normalny: 7 zł, ulgowy: 5 zł.
Warsztaty odbywają się co godzinę:
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10:00–17:00 w miesiącach maj–wrzesień;
10:00–15:00 w miesiącach październik–kwiecień.
Bilety są dostępne w kasie Muzeum Toruńskiego Piernika 
oraz we wszystkich pozostałych kasach Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu.

Cennik biesiad piernikowych:
grupy do 30 osób – 800 zł;
grupy do 45 osób – 1100 zł.
Spotkania odbywają się od wtorku do niedzieli, po godz. 18:00 
(od maja do września) oraz po godz. 16:00 (od października 
do kwietnia).

Promocja
Strona internetowa, informacja turystyczna w Toruniu.

Opinia o stronie internetowej

http://www.muzeum.torun.pl/strona-36.html
Strona internetowa muzeum jest częścią większej strony nale-
żącej do Okręgowego Muzeum w Toruniu, jednak zakładka 
poświęcona Muzeum Toruńskiego Piernika spełnią swoją 
funkcję informacyjną. Można tam znaleźć rzeczowe i wyczer-
pujące informacje na następujące tematy:

◊  historia oddziału;
◊  historia rodziny Weese;
◊  historia piernika;
◊  historia piernikarstwa w Toruniu.
W zakładkach znajdują się także:
◊  galeria zdjęć z muzeum oraz opis atrakcji;
◊  adres i telefon;
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◊  ceny biletów;
◊  godziny otwarcia;
◊  opis, zasady rezerwacji i cennik: warsztatów wypieku  

piernika dla zorganizowanych grup, biesiad pierniko-
wych, piernikowych urodzin.

Nawigacja strony jest bardzo przejrzysta i pomocna. Każdą 
z informacji można wyeksportować do dokumentu PDF lub 
wydrukować. Na dole znajdują się też przyciski do powrotu 
na szczyt strony lub do przejścia do kolejnego artykułu. 
Strona posiada trzy wersje językowe: polską, angielską 
i niemiecką. W osobnej zakładce znajdują się informa-
cje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych we 
wszystkich oddziałach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

http://www.kopernik.com.pl/muzuemtorunskiegopiernika
Uzupełnieniem oficjalnej strony jest zakładka na stronie 
wciąż funkcjonującej Fabryki Cukierniczej Kopernik S. A., 
która jest partnerem muzeum. Strona ma niezwykle atrak-
cyjną i nowoczesną szatę graficzną, wzbogaconą o stare 
fotografie ilustrujące szczegółowo opisane dzieje fabryki 
pierników i prac tam wykonywanych od chwili jej założenia 
aż po teraźniejszość. Całość prezentowana jest w towarzy-
stwie relaksującej muzyki. Stronę wieńczy projekcja krót-
kiego filmu o współczesnej produkcji piernika. Na stronie 
znajdują się też informacje o adresie, godzinach otwarcia 
muzeum i cenach biletów. Umieszczono również link do 
oficjalnej strony muzeum.

Recepcja placówki
Muzeum Toruńskiego Piernika w plebiscycie zorganizowa-
nym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną 
uznane zostało za Najlepszy Produkt Turystyczny Regionu 
2015 roku.

http://www.kopernik.com.pl/muzuemtorunskiegopiernika
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specjalne pakiety
Wizyty dla zorganizowanych grup trzeba rezerwować z wyprze-
dzeniem, ale na stronie internetowej brakuje informacji 
o dodatkowej zniżce. Dla osób uczących się, poniżej 26 roku 
życia, obowiązują bilety ulgowe.

Muzeum oferuje warsztaty wypieku piernika o każdej pełnej 
godzinie, proponuje także: biesiady piernikowe (wszystkie 
atrakcje muzeum plus biesiada z konsumpcją pierników 
i miodu pitnego) oraz zorganizowanie urodzin. Doraźnie 
prowadzone są programy edukacyjne i zajęcia muzealne 
o zmiennej tematyce. Należy je rezerwować z dwutygodnio-
wym wyprzedzeniem. Ich cena to 4 zł od uczestnika plus 
50 zł dla pracownika muzealnego. Grupa nie może przekra-
czać 30 osób. Dotyczy to wszystkich oddziałów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu.
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MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU
Katarzyna Figat

Lokalizacja
Plac Defilad 1, Warszawa
Muzeum ulokowane jest w Pałacu Kultury i Nauki (wejście 
od strony Dworca Centralnego – ścisłe centrum miasta) 
oraz w 6 oddziałach terenowych (m.in. w Starej Kuźnicy, 
Gdańsku, Chlewiskach, Muzeum Motoryzacji w Warszawie). 

Rok założenia
1875 rok – jako Muzeum Techniki i Rolnictwa.
1929 rok – jako Muzeum Techniki i Przemysłu.
2013 rok – jako Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Powierzchnia wystawiennicza
Trzy piętra w filarze Pałacu Kultury i Nauki (wysoka, prze-
stronna, ustawna przestrzeń). Niektóre sale stylowo 
zaaranżowano.

◊  Kilkanaście wystaw stałych oraz dwie wystawy czasowe 
(stan na dzień 3 kwietnia 2016 – Świat kolekcjonerów 
cz. 1 oraz Demoscena).

◊  Pokazy specjalne: Szklana panienka, Planetarium.
◊  Laboratorium doświadczalne dla gimnazjalistów.
◊  Małe Kino – bajki z rzutnika, rodzice czytają dzieciom.
◊  Dawne kino (repertuar edukacyjno-oświatowy) – użyt-

kowane w charakterze sali konferencyjno-wykładowej 
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(kabina projekcyjna jako przestrzeń muzealna).
◊  Biblioteka – zbiory dotyczące głównie historii, nauki 

i techniki polskiej (informacje ze strony internetowej, 
w muzeum nie ma żadnych wskazówek na ten temat).

Brak kawiarni przy muzeum (przy wejściu znajdują się 
automaty z napojami oraz słodyczami), brak miejsca do 
odpoczynku w trakcie zwiedzania obszernej wystawy.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Brak (brak windy, brak udogodnień dla osób niedowidzą-
cych czy niedosłyszących).

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Wystawy stałe realizują model klasycznego, biernego wysta-
wiennictwa. Eksponaty są umieszczone w gablotach, obo-
wiązuje zakaz ich dotykania. Eksponaty nie są odnawiane 
ani konserwowane (jedynie z zewnątrz), ekspozycje nie są 
w zasadzie uzupełniane ani modyfikowane. Wystawy cza-
sowe: Świat kolekcjonerów… – jak wyżej (brak opisów przy 
gablotach!); Demoscena – interaktywna, ze stanowiskami 
do własnej twórczości, połączona z elementami biernymi, 
pokazy kinowe oraz wykłady w ramach wystawy.

Pokazy specjalne – Szklana panienka (co godzinę) – model 
obrazujący budowę i funkcjonowanie organizmu ludzkiego; 
Planetarium (dwa razy dziennie) – pokaz prezentujący niebo 
o danej porze roku – oba pokazy w wersji dłuższej (dla doro-
słych) oraz krótszej, prostszej językowo (dla dzieci).

W placówce znajduje się laboratorium doświadczalne dla 
gimnazjalistów (ponad 20 stanowisk eksperymentalnych). 
Jest zapewnione wsparcie merytoryczne i metodyczne 
przewodnika. Istnieje możliwość otrzymania Certyfikatu 
Młodego Badacza.
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Finansowanie placówki:
Muzeum ma permanentne kłopoty finansowe. Od połowy 
lat 50. funkcjonuje pod agendą Naczelnej Organizacji 
Technicznej – jest to organizacja niepaństwowa, z nieprzej-
rzystą strukturą finansowania, niekorzystną dla Muzeum. 
W 2011 roku rozpoczęto wyprzedawanie eksponatów celem 
zachowania płynności finansowej Muzeum. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotuje celowo projekty 
(4 500 000–5 000 000 zł rocznie), niektóre wystawy są 
finansowane przez inne podmioty (np. Wystawa Energia 
Odnawialna zrealizowana przy dofinansowaniu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie). W 2015 roku przygotowano kom-
plet dokumentów w celu przeniesienia Muzeum pod kura-
telę Ministerstwa Gospodarki, ale ze względu na brak możli-
wości porozumienia z władzami NOT projekt (potencjalnie 
korzystny dla Muzeum) upadł.

Ceny biletów:
Bilet normalny: 18 zł, ulgowy: 10 zł.
Pokazy specjalne – dodatkowo płatne:
Pokaz Szklana Panienka: 2 zł, Pokaz w Planetarium: 3 zł, 
Ciekawa Fizyka: 10 zł.

Promocja
Właściwie brak promocji. Strona internetowa Muzeum jest 
bardzo nieatrakcyjna, w portalu Facebook funkcjonują dwa 
profile Muzeum – nie wiadomo, który jest oficjalny, ale żaden 
nie jest prowadzony na bieżąco. Brak reklamy zewnętrznej.

Muzeum podejmuje jednak działania mające na celu pro-
mowanie poszczególnych działań instytucji (digitalizacja 
zbiorów, konkursy dla młodzieży) – ulotki, prospekty.
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Opinia o stronie internetowej
http://mtip.pl
Nieestetyczna, wizualnie prosta, o nielogicznie nawigowa-
nym interfejsie; podwójne menu wprowadza chaos. Strona 
zawiera podstawowe informacje dotyczące Muzeum, ale są 
one nieintuicyjnie opisane (pojawiają się trudności w ich 
odnalezieniu).

Recepcja placówki
Muzeum odwiedza ok. 120 000 odwiedzających rocz-
nie; niektóre wystawy czasowe, np. Filmowe Samochody 
z 2013 roku cieszą się ogromną popularnością (wystawa 
została powtórzona w 2014 roku).

Opinie na temat placówki są zróżnicowane. Istnieje możli-
wość wyrażenia opinii na piśmie (karteczki przy szatni oraz 
szczegółowa ankieta na stronie Muzeum).

specjalne pakiety
Programy celowane dla różnych grup wiekowych:
◊ Zwiedzanie z przewodnikiem;
◊ Lekcje muzealne;
◊ Ciekawa Fizyka (laboratorium);
◊ Ścieżka edukacyjna dla przedszkolaków;
◊ Warsztaty w Muzeum (robotyczne, modelarskie);
◊ Urodziny w Muzeum.

Inne uwagi
Muzeum posiada ogromny potencjał (eksponaty, przewod-
nicy w poszczególnych salach – osoby o ogromnej wiedzy 
na dany temat, chętnie się nią dzielący), jednak z powodu 
nieodpowiedniego zarządzania i kłopotów finansowych jest 
bardzo zaniedbane.
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Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich
Zuzanna Woźniak

Lokalizacja
ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa
Muzeum jest zlokalizowane na uboczu, ale blisko centrum 
– 3 km do Warszawy Centralnej, 1,6 km do Starego Miasta. 

Rok założenia
25 stycznia 2005 roku – Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzy-
szenie Żydowski Instytut Historyczny tego dnia oficjalnie 
powołali Muzeum do życia.
20 kwietnia 2013 roku – Muzeum przeniosło swoją sie-
dzibę do nowopowstałego budynku na Muranowie.
28 października 2014 roku – dzień otwarcia wystawy stałej.

Powierzchnia wystawiennicza
Powierzchnia całego budynku zajmuje 12 800 m². W jego 
podziemiach znajduje się wystawa stała 1000 lat historii 
Żydów polskich, która zajmuje 4 200 tys. m².

Na parterze i pierwszym piętrze mieści się wielofunkcyjne 
audytorium na 480 miejsc. Na parterze ponadto znajdują 
się pomieszczenia takie, jak: sale wystaw czasowych, cen-
trum edukacyjne, centrum informacyjne, mediateka, szat-
nia i kasa, przestrzeń dla dzieci (Bałagan), sklep muzealny, 
muzealna restauracja Besamim (hebr. pachnidła, wonno-
ści), serwująca dania kuchni żydowskiej.
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Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Bezpłatny dostęp do przewodników z audiodeskrypcją 
oraz tabletów z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, 
dla osób niewidomych lub słabowidzących – makieta 
budynku, dzięki której mogą dowiedzieć się, jak on 
wygląda, toalety dla niepełnosprawnych, windy, szerokie 
korytarze. Stronę internetową przetłumaczono na Polski 
Język Migowy oraz umieszczono zakładkę na stronie 
„Muzeum Dostępne”, zawierającą dokładny opis wszel-
kich udogodnień.

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett jest dyrektor progra-
mową wystawy stałej. Wystawa jest podzielona na osiem 
sal, każda opowiada o innych okresie historycznym:

◊  Las – metaforyczna galeria opowiadająca legendy o przy-
byciu i osiedleniu się Żydów w „kraju Mieszka”;

◊  Pierwsze spotkania (960–1500);
◊  Paradisus Iudaeorum (1569–1648) – raj dla Żydów;
◊  Miasteczko (1648–1772);
◊  Wyzwania nowoczesności (1772–1914);
◊  Na żydowskiej ulicy (1918–1939);
◊  Zagłada (1939–1945);
◊  Powojnie (1944 do dziś).
Wystawa ma charakter narracyjny; zamysłem kuratorów 
było oddanie głosu osobom, których historię opowiadają. 
W związku z tym wystawa opiera się w dużej mierze na 
treściach pisanych, fragmentach starych dokumentów 
dotyczących Żydów, pamiętników i podań. Są one zapre-
zentowane za pomocą malowideł na ścianach, tekstów na 
ekranach interaktywnych oraz głosu narratora (np. historia 
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Ibrahima ibn Jakuba). Cała wystawa stała składa się 
z 8 galerii multimedialnych, 111 stanowisk pasywnych, 
91 stanowisk interaktywnych, 98 stanowisk dźwiękowych. 
Posiada stosunkowo mało eksponatów o wartości histo-
rycznej – składa się na nie jedynie kilka średniowiecznych 
przedmiotów, fotografie, fragmenty pism, listów, pamięt-
ników i gazet. Wszystkie wnętrza zaaranżowano poprzez 
kolorowe malowidła ścienne (postaci, fragmenty pism czy 
pamiętników) oraz makiety. Na tle innych sal wyróżniają się: 
odbudowana według XVIII-wiecznych projektów synagoga, 
rekonstrukcja żydowskiej ulicy z lat 20. XX wieku i korytarz 
Zagłady. Jednak mimo wszystko natężenie kolorów, faktur 
oraz rysunki postaci na ścianach sprawiają – koniec koń-
ców – wrażenie przestrzeni sztucznej i dziecinnej.

Wystawa ma charakter narracyjny, autorzy podkreślają, że 
nie chcieli narzucać odwiedzającym interpretacji tego, co 
obserwują. Celem było także stworzenie wrażenia ciągłości, 
a każda z epok miała wchłonąć widza i pozwolić mu poczuć 
się uczestnikiem przedstawianych wydarzeń. Chociaż zamysł 
jest bardzo obiecujący, w praktyce sytuacja wygląda ina-
czej. Wchodząc na wystawę nie jesteśmy poinformowani 
o jej odmiennym charakterze i braku konkretnej narracji. To 
bardzo gubi odbiorcę. Ogrom informacji jest przytłaczający 
– tak samo jak wielość multimediów, ekranów oraz innych 
eksponatów interaktywnych. Często, przy okazji korzystania 
z nich, narzuca się pytanie o cel. Gdy chcemy zapoznać się 
z jak największą liczbą eksponatów, czas zwiedzania może 
przekroczyć nawet cztery godziny. Przy tak dużej wystawie 
audioprzewodnik powinien być wliczony się w cenę biletów, 
niestety jest dodatkowo płatny.
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Moim zdaniem, wystawie głównej można postawić trzy duże 
zarzuty. Po pierwsze wysoka cena biletów. Ponadto przed 
wizytą w muzeum należy się dobrze przygotować i zapo-
znać z charakterem wystawy głównej, aby móc skorzystać 
z niej w jak największym stopniu. Dodatkowo uważam, że 
– szczególnie w salach poświęconych odleglejszym czasom 
– znajduje się za duża liczba eksponatów interaktywnych. Te 
nowoczesne elementy zaburzają poczucie immersji, które 
było jednym z założeń wystawy. 

Finansowanie placówki:
Polin to pierwsza w Polsce instytucja publiczno-prywatna. 
Stworzona została wspólnie przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa 
i Stowarzyszenie ŻIH. Strona publiczna odpowiadała za 
wybudowanie budynku muzeum, na co przeznaczyła 
180 mln złotych. Strona prywatna (ŻIH) była odpowie-
dzialna za sfinansowanie wystawy stałej. Dzięki pomocy 
darczyńców Stowarzyszenie zebrało na ten cel 140 mln 
złotych. Obecnie strona publiczna odpowiada za utrzy-
manie budynku oraz wypłatę pensji pracowników. Strona 
prywatna zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na zago-
spodarowanie wystaw czasowych.

Ceny biletów:
Wystawa stała i czasowa – bilet normalny: 30 zł, ulgowy: 
20 zł, bilet rodzinny (dla maksymalnie 2 osób dorosłych 
i 4 dzieci do 18 roku życia): 65 zł. Bilet dla grup zorgani-
zowanych: normalny: 20 zł, ulgowy: 15 zł.
Wystawa stała – bilet normalny: 25 zł, ulgowy: 15 zł, bilet 
rodzinny (dla maksymalnie 2 osób dorosłych i 4 dzieci do 18 
roku życia): 55 zł. Bilet dla grup zorganizowanych: normalny: 
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15 zł, ulgowy: 10 zł (cena nie zawiera przewodnika). 
W soboty i niedziele istnieje możliwość zwiedzenia wystawy 
stałej z przewodnikiem, w języku polskim oraz angielskim. 
Bilet normalny: 35 zł, bilet ulgowy: 25 zł.
Wystawa czasowa – bilet normalny: 12 zł, ulgowy: 8 zł, 
bilet rodzinny (dla maksymalnie 2 osób dorosłych i 4 dzieci 
do 18 roku życia): 30 zł. Bilet dla grup zorganizowanych: 
normalny: 8 zł, ulgowy: 5 zł.
Członkowie Klubu Przyjaciół Muzeum są uprawnieni do 
bezpłatnego wstępu na wystawę stałą oraz wystawę cza-
sową po odbiorze wejściówek w recepcji Muzeum w holu 
głównym.
W czwartki wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.

Promocja
Strona internetowa, konta w portalach społecznościowych: 
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TripAdvisor.

Promocja
http://www.polin.pl/
Strona dostępna jest w języku polskim i angielskim. 
Początkowo jej obsługa może sprawiać trochę problemów 
(należy używać panelu górnego i bocznego do odnale-
zienia poszukiwanej informacji). Strona jest bogata w wiele 
informacji na temat samego muzeum, a także wydarzeń 
dodatkowych odbywających się na terenie muzeum. Jest 
konsekwentna wizualnie. Na stronie możemy odbyć wirtu-
alną wycieczkę po muzeum oraz przejrzeć kilka wirtualnych 
wystaw. 

http://www.polin.pl/
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Recepcja placówki
Placówka wywołała sporo kontrowersji w Polsce. Była okre-
ślana mianem antypolskiej; niektórzy byli zbulwersowani 
kwotą jaka została przeznaczona na wybudowanie i zago-
spodarowanie muzeum. Jest to najdroższa inwestycja 
muzealna ostatnich lat.

specjalne pakiety
Muzeum przygotowało pakiety dla szkół, jednak opłata za 
przewodnika nie jest wliczona w cenę biletu (wynosi dodat-
kowo 120 zł za oprowadzanie w języku polskim). Dla pozo-
stałych grup zorganizowanych koszt oprowadzenia wynosi 
200 zł (w języku polskim) i 300 zł (w innym języku).

Inne uwagi
Muzeum otrzymało tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2016.
Projekt budynku został stworzony przez fińskiego archi-
tekta Rainera Mahlamäkiego.
Budynek symbolizuje rozłam, jaki pojawił się w polskiej spo-
łeczności żydowskiej na skutek Zagłady. W środku budynku 
wyrwa ta jest łączona za pomocą mostów, co ma symbolizo-
wać misję, jaką pełni owa instytucja.
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Se-ma-for Muzeum Animacji
Ewa Ciszewska

Lokalizacja
ul. Targowa 1/3, Łódź
Ulica ma dobrą „markę” filmową – mieści się przy niej 
także Szkoła Filmowa (Targowa 61/63). Instytucje te 
dzieli 15-minutowy spacer (odległość to 1,2 km), w trak-
cie którego można zatrzymać się także w położonym na 
jego trasie Muzuem Kinematografii. Ta sama odległość 
dzieli Muzeum od głównej ulicy Łodzi, ulicy Piotrkowskiej. 
Budynek Muzeum znajduje się w tzw. Nowym Centrum 
Łodzi – kwartale poddawanym w latach 2007–2016 przebu-
dowie i rewitalizacji. W odległości kilkudziesięciu metrów 
powstał nowy dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, a budyn-
kiem wyrosłym obok jest nowoczesna bryła EC1. Okolice 
Muzeum należą do obszarów o niskich walorach estetycz-
nych, nie cieszą się one dobrą opinią wśród łodzian. W okoli-
cach Muzeum nie ma obiektów gastronomicznych.

Rok założenia
2008 rok – Muzeum Bajki.
Od 2012 roku – Se-ma-for Muzeum Animacji.

Powierzchnia wystawiennicza
Powierzchnia wystawiennicza to 300 m² – na parterze 
budynku pofabrycznego (dawny budynek techniczny elek-
trowni). Elementy tej przestrzeni to: kasa będąca jednocześnie 
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sklepikiem z pamiątkami, hala wystawiennicza, sala warsz-
tatowa, sala projekcyjna. Dwie dodatkowe sale warsztatowe 
znajdują się na pierwszym piętrze. Toalety ulokowane są 
naprzeciwko kasy. Muzeum nie posiada kawiarni, w sklepiku 
można zakupić napoje.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Muzeum jest bezbarierowe dla osób z trudnościami rucho-
wymi. Posiada trzy eksponaty (wypożyczone) opisane 
językiem braille’a. Istnieje możliwość obejrzenia filmów 
z audiodeskrypcją.

Rodzaj eksponatów, strategie wystawiennicze
Muzeum posiada wystawę stałą, która podlega ciągłym drob-
nym modyfikacjom (w pierwszych miesiącach 2016 roku 
dołączyły do niej obrazy Zenona Wasilewskiego oraz lalki 
stworzone przez Tadeusza Wilkosza). Wystawę zwiedza się 
z przewodnikiem, którego usługa wliczona jest w cenę biletu. 
Wystawa składa się z następujących rodzajów eksponatów: 
gabloty (z lalkami i nagrodami), makiety i fragmenty sceno-
grafii, plakaty i obrazy, stanowiska multimedialne. Eksponaty 
ulokowane są naprzemiennie. W obrębie wystawy znaj-
duje się stanowisko do samodzielnego wykonania animacji 
metodą poklatkową w dekoracjach z filmu Tango (1980).

Narracja prezentowana w muzeum przez przewodników 
i widoczna w doborze eksponatów opiera się na budowaniu 
wrażenia ciągłości pomiędzy państwową firmą Se-ma-for 
(likwidacja w 1999 roku) a prywatną spółką Se-ma-for pro-
dukcja filmowa. Najpełniej ową ideę jedności Se-ma-fora 
wyraża eksponat w postaci tablicy z kadrami z produkcji 
zarówno starego (m.in. Miś Uszatek, Miś Colargol, Przygody 
kota Filemona, Przygód kilka wróbla Ćwirka), jak i nowego 
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studia [m.in. Caracas Anny Błaszczyk (2006); Miasto płynie 
Balbiny Bruszewskiej (2009); Świteź Kamila Polaka (2010)]. 
W oczach opinii publicznej nie ma różnicy pomiędzy „daw-
nym” a „nowym” Se-ma-forem. Utożsamianie tych dwóch 
przedsiębiorstw jest korzystne zarówno dla samego studia 
jak i dla władz miasta, które często powołują się na przykład 
Se-Ma-Fora jako znak ciągłości tradycji Łodzi filmowej.

Finansowanie placówki:
Organizatorem muzeum jest Fundacja Filmowa Se-ma-for. 
Muzeum utrzymuje się z własnej działalności. Według słów 
jednego z pracowników, zyski pozwalają na pokrywanie bie-
żących wydatków (15 000 zł miesięcznie) i wypracowanie 
niewielkiej nadwyżki.

Ceny biletów:
Zwiedzanie plus projekcja w kinie – bilet normalny: 20 zł, 
ulgowy: 15 zł.
Warszaty 1,5 h (plastyczne, filmowe, muzyczne): 25 zł.
Opiekun: 5 zł.
Grupy powyżej 10 osób (zwiedzanie plus projekcja w kinie): 
10 zł.
Warsztaty: 20 zł.
Osobny cennik dla szkół i przedszkoli.
W weekend zajęcia prowadzone są przez operatorów 
zewnętrznych.

Promocja 
Silna obecność w mediach społecznościowych i portalach 
dla rodziców i rodzin z dziećmi.
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Opinia o stronie internetowej
http://muzeum.se-ma-for.com/
Strona nieprzyjazna nawigacji, aczkolwiek wyposażona 
we wszelkie niezbędne informacje. Wersja anglojęzyczna 
jest niepełna – brak informacji o aktualnie prowadzonych 
warsztatach.

Recepcja placówki
Liczba odwiedzających: ok. 300 osób dziennie (łącznie 
turyści indywidualni i grupy). Publiczność reprezentuje 
różne grupy wiekowe, muzeum przyciąga także rodziców 
z dziećmi. Wedle relacji obsługi, rodziny z dziećmi przycho-
dzą przede wszystkim w weekendy. Podczas gdy odwiedza-
jące w tygodniu grupy zorganizowane dokonują w sklepiku 
drobnych zakupów (breloczki, magnesy), weekendowi 
odwiedzający (rodzice z dziećmi) kupują pamiątki o większej 
wartości: maskotki, filmy, książki.

Literatura przedmiotu:
E. Ciszewska, The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 
1999, „Images. The International Journal of European Films 
Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XVII, 
no 26, 2015, 276–282
E. Ciszewska, The city under the title of film. The role of film 
tourist imagination in creating Lodz urban space, “Iluminace”, 
in print.

http://muzeum.se-ma-for.com/
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Foreword

The presented publication was created as a part of ThinkFilm – an interna-
tional research project conducted at the Faculty of Philology of the University 
of Lodz, as a part of Erasmus+ programme: Strategic Partnership for Youth. 
The study concerns local film education activities and exhibition strategies 
of selected museums collected in the process of international cooperation 
between the Film Studies Academic Society of the University of Lodz, students 
of the Charles University in Prague, the Middlesex University in London and 
Goethe University in Frankfurt. The key objective is the development of a new 
concept of a modern exhibition and educational facility in Prague: National 
Film Museum (Národnífilmové Muzeum – NaFilM).

Members of the Film Studies Academic Society visited several museums in 
Poland (and one abroad) and summarized their observations in a uniform man-
ner, examining not only exhibition strategies, but also such aspects as acces-
sibility for disabled visitors, promotion activities and financing of respective 
institutions. The accepted brief form of reports is to be seen as not exhaustive, 
but rather as a basis for further investigation. Moreover, the presented overview 
shall not be viewed as criticism, although some of the critical remarks may be 
useful in terms of improving the existing institutions and – as established by the 
research group – help the emerging initiatives. Apart from its academic value, 
the publication may be used as a guidebook of museums worth visiting.
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Copernicus Science Centre
Patrycja Chuszcz

Location
20 Wybrzeze Kosciuszkowskie Street, Warsaw
3 km from the Old Town; CSC is situated by the Vistula river, 
in a location with convenient communication facilities – 
quick access by buses or by underground (the station and 
the bus stop are called Metro Copernicus Science Centre, 
which makes it easier to get there). 

Year of establishment
The idea – the 1990s, the success of The Science Picnic 
and the Festival of Science.
2004 – the agreement between the president of Warsaw, 
the Minister of Science and Minister of Education, the 
beginning of project construction.
2005 – signing of the agreement to establish a cultural 
institute – Copernicus Science Centre.
2010 – inauguration and the opening.

Exhibition space
Area: 15 000 m².
CSC contains: cash register, exhibition halls, laboratories, 
Thinkatorium, Wiem Bistro, Blue Sky Planetarium Cafeteria, 
lounge (Leisure Zone), conference rooms, coatrooms, Science 
Store, Robotic Theatre, High-voltage Theatre, offices, ware-
houses, workshop. In addition, the complex also includes 
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a roof garden, pond, stage at the water, Discovery Park and 
Pavilion 512 (artistic and exhibition space).

Facilities for the disabled
Spaciousness of the gallery: toilets, elevators, ramps, no 
doorsteps. Easy access to exhibits. Possibility of renting 
a wheelchair, sightseeing/entering with a guide dog and 
assisant dogs. Presence of staff qualified to aid disabled 
people. Employees trained in audiodescription and sign 
language. Planetarium projection hall has one spot avail-
able for a person on a wheelchair. List of all accommoda-
tions is also avaliable on CSC web page under “Copernicus 
Without Bariers” section as well as on www.niepelno-
sprawnik.eu 

Types of exhibits, strategies of exhibition
CSC consists of 7 permanent expositions (over 400 exhi-
bits) and one temporary exhibition.

 On the ground floor can be found:
◊  Temporary exhibition;
◊  The Robotic Theatre;
◊  Permanent exhibition – Origins of civilisation;
◊  Permanent exhibition – Re: generation (for audience 

above 14 years old);
◊  Buzzz! (up to 5 years old);
◊  Robotic laboratory.
On the ground floor there are located: 
◊  Permanent exhibition The world in movement;
◊  Permanent exhibition Humans and the environment;
◊  Permanent exhibition Lightzone;
◊  Thinkatorium (a place where a visitor can realize his/her 
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own ideas with use of everyday-use products. The lab 
offers also some specific tasks);

◊  High Voltage theatre;
◊  Chemical, Physical, Biological laboratories.
Each exhibiton is also distinctively marked and titled.

They are also titled by use of different colours (i.e. the exhibi-
tion Lightzone is placed in separate, darkened rooms with 
black walls). An interesting part of it is the one called “the 
police”, which enables deeper understanding of the way 
cameras and other police devices work. When it comes to 
the majority of the exhibits, there are manuals explaining 
the way certain mechanisms work, or various either histori-
cal or scientifical context (available in 3 languages: Polish, 
English, and Russian). In case of having difficulties with 
understanding any of the exhibits, one can always turn for 
an advice to an animator (person dressed in the red t-shirt 
with CSC’s logo). The majority of exhibits work properly. 
However, on each of the exhibtions there can be also found 
some which are out of use (they are well-marked though).

A personalised log-in card seems to be an interesting solu-
tion as it allows entrance to the museum and usage of 
interactive exhibits. The visitor can also write down his/her 
email address on one of the multimedia screens in order 
to receive a link to the data which has been saved during 
the visit (personally, I am still waiting to receive the link). 
The cards are being recycled.

The key ideas of the museum are, among others, freedom, 
experimenting, experiencing first hand – which can be 
easily seen in the strategies of exhibition. CSC stresses 
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a live contact with an exhibit and interactivity. On both 
floors there are also organized mini-workshops – meetings 
with animators regarding e.g. script, power, light etc.

CSC does not have any specific exploring route. However, 
the visitor can use one of the maps available, which provide 
a description of the exhibitions and some of the exhibits 
placed on both floors (available in various languages), along 
with help of the animators.

It is worth to mention that the museum attempts to stimu-
late the way vistors’ brain work, even while leisure time, 
e.g. on the ground floor, right after entering the gallery on 
the left hand side there are some benches available. A part 
of them are equipped with special games and activities to 
be carried out, i.e. jigsaw which, after being completed, 
forms an appendix.

Unfortunately, in many cases liberty, curiosity and free-
dom, which are definitely present in the museum turn into 
chaos. Some of the children (who are the main target audi-
ence of the museum) seem to act as if they were on a play-
ground rather than in a museum.

More information:
http://www.kopernik.org.pl/en/exhibitions/.

Funding of the museum:
Subsidies from organizing bodies: the City of Warsaw, 
the Polish Ministry of Science and Higher Education, 
and the Polish Ministry of National Education; entrance 
tickets; revenue from various commercial activities (trav-
elling exhibitions, from licensing planetariums to show 
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production Dream to Fly), the lease of building space and 
the Copernicus Conference Centre.

Ticket prices:
The ticket includes admission to the show in Robotic 
Theatre, show in the High Voltage Theatre (no entrance fee 
included), display in the exhibition area and current tem-
porary exhibition. There is no entrance fee to the Buzzz! 
gallery for children under 5 (entrance only with the group 
organizer, free tickets are available at the cash desk).

Single tickets
CSC – exibitions:
Reduced ticket PLN 18;
Adult ticket PLN 27.
Family ticket PLN 72 (for adults with children; authorizes 
a group of 4, including maximum of 2 adults. Extra ones 
are required to buy a single ticket).

Mini labs – weekend activities in the laboratory:
Biology lab PLN 9 + entrance ticket;
Chemistry lab PLN 9 + entrance ticket;
Physics lab PLN 9 + entrance ticket;
Robotic lab PLN 9 + entrance ticket.

Copernicus’ Sky Planetarium:
Reduced ticket 2D session PLN 14; 3D PLN 19. 
Adult ticket 2D session PLN 19; 3D PLN 24.
Family ticket 2D session PLN 52; 3D PLN 67.
Concert under the stars PLN 25. 
Constellation: Love PLN 25.
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Jazz Orbit PLN 25. 
Straight out of heaven: reduced ticket PLN 14; adult ticket 
PLN 19.
Membership – Copernicus Club
Package:
◊  individual PLN 150;
◊  double PLN 180;
◊  family PLN 320.
Holders of the Varsovian Travelcard and the Young Varsovian 
Travelcard are entitled to an additional discount of PLN 15 
when buying club membership packages.

Benefits from Copernicus Club membership: unlimited 
admission to CSC exhibitions for a full year; special prices 
for 2D (PLN 17 – adult, PLN 13 – reduced, PLN 47 – family) 
and 3D (PLN 22 – adult, PLN 18 – reduced, PLN 62 – family) 
shows at the Heavens of Copernicus Planetarium; 10% off 
purchases from the Science Store, at Blue Sky Cafe in the 
Heavens of Copernicus Planetarium, in the Leisure Zone in 
the exhibition area.

Group tickets
CSC – exhibitions:
PLN 15 per person (minimum 10 people, one organizer 
enters for free, the rest buys single tickets).
Mini labs – weekend activities in the laboratory: 
Biology lab PLN 190 + entrance ticket;
Chemistry lab PLN 190 + entrance ticket;
Physics lab PLN 190 + entrance ticket;
Robotic lab PLN 140 + entrance ticket.
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(Available for groups consisting of maximum 12 partici-
pants in robotic lab and groups of maximum 16 partici-
pants in other labs.)

Copernicus’ Sky Planetarium:
Organized group ticket 2D session PLN 13 per person; 
Organized group ticket 3D session PLN 19 per person.
No entrance fee for economically/socially disadvantaged 
persons. The number of free tickets to CSC varies between 
300 and 200 per month depending on the time of the 
year; the number of free tickets for the Planetarium varies 
between 200 and 100 per month depending on the time 
of the year.

Promotion
Leaflets, posters near the Centre and inside; active operat-
ing in the Internet: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
YouTube; website; newsletter available; The Science Picnic 
of Polish Radio and the Copernicus Science Centre.

Opinion about the website
Web Page includes a lot of helpful information, documents, 
raports, articles, movies, photos etc. It is also avaliable in 3 
languages: Polish, English and Russian. It is possible to buy 
tickets online, check how big the queue is (through the cam-
era feed), get some information on the selected exhibitions, 
description and the posibility of a virtual walk via Google 
Street View. The webpage design seems simple and clean, 
however the number of various sizes and color of tiles used 
to group information make it more difficult to navigate and 
can be misleading. Side panel includes the following tabs: 
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◊  VISIT US;
◊  BUY A TICKET;
◊  EXHIBITIONS;
◊  LABS;
◊  WORKSHOPS;
◊  PLANETARIUM;
◊  SPECIAL PROJECTS;
◊  MEMBERSHIP;
◊  FOR ADULTS;
◊  FOR PARENTS;
◊  FOR TEACHERS;
◊  ABOUT THE CENTRE;
◊  PARTNERS;
◊  BUSINESS OFFER.

Reception of the museum
Year 2015 – 1,153,850 visitors; 817,481 of which visited CSC 
and 248,315 of which visited the Copernicus’ Sky planetar-
ium. According to the yearly report available online, most of 
the visitors are satisfied with both CSC and the planetarium 
and would reccomend going there to others. Visitors are 
predominantly children and their parents or caretakers. 
Judging by the people visiting both CSC and Planetarium it 
is hard not to agree with the provided statistics. In my opin-
ion, the Center functions well as an educational facility and 
even better as an entertainment one. 
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Cinecittà
Weronika Rumas

Location
Via Tuscolana, 1055, 00173 Rome
suburbs

Year of establishment
1937 (film studio); I did not find any information about the 
museum itself.

Exhibition space
Museum is divided into four parts situated in two build-
ings. At the area of Cinecittà there is also a cafe and a small 
building where the workshops for children take place. Entire 
venue of Cinecittà has approximately 40 ha; there are stu-
dios and film sets (parts of them are available for tourists).

Facilities for the disabled
[no specific information]

Types of exhibits, strategies of exhibition
First building is dedicated to the stablishment of Cinecittà 
and works by Federico Fellini. In the hall we can see a movie 
or read information about the studio on the fixed boards. 
In the rooms there are costumes, stage props and post-
ers to Fellini’s movies and reproductions of his sketches. 
The second building is divided into three parts. The first 
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one is dedicated to the history of the Cinecittà studios in 
the years 1937–1989 as well as the most important films 
and artists. Collection consists of information boards, cos-
tumes, posters and photos. There are also rooms dedicated 
to specific genres (for example a room about Sergio Leone 
and Italian western is inspired by Wild West, it also fea-
tures the film props).

Another part of the exhibition is called Backstage. There 
are rooms dedicated to specific aspects of making a movie 
(the director’s room, the screenplay room, the sound 
room, the costume room, the special effects room). You 
can find there props and devices and more importantly 
information boards. In the costume room there are inter-
active screens which did not work during my visit. The last 
part of the museum is the interior of the US Submarine 
S–33 from the film U–571 (2000) by Jonathan Mostow.

In every part of the museum there are devices connected 
to movies (like cameras), but their location is rather ran-
dom and there is not much information provided.

For additional fee one may visit film sets with fixed exposi-
tions (Ancient Rome, Temple of Jerusalem, XIVth century 
Florence ). The temporary exhibition featured the set from 
Quentin Tarantino’s Hateful Eight (2015).

Funding of the museum:
Information about Cinecittà studios available; I could not 
find anything about the museum itself. At the beginning 
it was funded by the government. In 1997, it underwent 
privatisation (Diego Della Valle is the owner).
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Ticket prices:
Adults: EUR 10 (museum) + EUR 10 (film sets).
Students, seniors: EUR 9 (museum) + EUR 6 (film sets). 
Children below 10 years of age: EUR 6 (museum) + free 
workshops.
Children below 3 years of age: free.
Family tickets (2 adults + max. 3 children): EUR 25 (museum) 
or EUR 45 (museum + sets).

Promotion
[no specific information]

 Opinion about the website
http://cinecittàsimostra.it/en
Website is available in three language versions: Italian, 
English and French. There is a lot of information and details 
on how to get to the museum.

There are no ticket prices featured on the website. Information 
about workshops for children available only in Italian.

Reception of the museum
110,000 visitors reported in 2011.

special programs
Free admission for one person for each 20 people in 
group.
Weekly educational workshops for children. 
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The European Solidarity Centre
Sylwia Kubera

Location
1 Solidarity Square, Gdansk
The ESC is located in the city center in the former Lenin 
Gdansk Shipyard and includes also the nearby monument 
dedicated to the Fallen Shipyard Workers as well as the 
former Lenin Shipyard’s Gate No. 2.
The ESC is well connected with the city. There are tram and 
bus stops nearby. The building is near the train station.

Year of establishment
2007 – The signing of the ESC founding act.
2014 – The opening of European Solidarity Centre’s 
Headquarters.

Exhibition space
The Centre’s permanent exhibition encompasses about 
3000 m2 at 2 floors.

The whole building is 25,349.75 m2 large.

The exhibition is divided into seven separate parts (from 
A to G) to tell the Solidarity’s history in a chronological 
order. 

On the ground floor there are an auditorium, play area, 
a temporary exhibition hall, a gift shop, a ticket office, cafe 
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and restaurant. On the first floor: permanent exhibition 
(from A to C and G), library and reading room, multimedia 
library and a bar. Second floor: continuation of permanent 
exhibition (from D to F), archives reading room, office of 
the President Lech Wałęsa. NGO Offices and workshop 
studios occupy the third floor. On the fourth floor are 
located ESC offices. Next level is not available for entry. 
The top floor leads to observation deck. On -1 level, park-
ing spaces for the use of guests and visitors are located.

Facilities for the disabled
Lift, ticket concession for the permanent exhibition, the 
disabled may ask for a wheelchair.

Types of exhibits, strategies of exhibition
The exhibition is located on two floors and divided into 
seven separate parts (from A to G). Each of the rooms is 
dedicated to a different period of Solidarity in a chrono-
logical order. Each hall is clearly separated and has its own 
name (The Birth of Solidarity, The Power of the Powerless, 
Solidarity and Hope, John Paul II, At war with society, The 
Road to Democracy, The Triumph of Freedom).

There are a few layers of narrative track. Generally we have 
logical division into room, but there is self-contained nar-
rative inside each room.

In one room exhibits focus around one theme (e.g. martial 
law) and visitors may explore it on their own in non-chron-
ological order (no fixed route). The key of the exposition is 
therefore to give a general idea about the given topic and 
for the visitor to identify it individually. Exhibition is chal-
lenging due to the multitude of elements. It is demanding 
to connect all the dots on one’s own.
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ESC uses both, the traditional and technologically innova-
tive exposition strategies. Classical solutions clearly corre-
spond to the specificity of a given narrative as far as the 
form is concerned (e.g. you may look at photographies 
through welding masks; helmets used to create the ceil-
ing). Other traditional solutions include e.g. reconstructed 
rooms (prison cell, average apartment from the period, 
among others), maps, large-scale photos from that time, 
valuable artifacts [the jacket of a killed shipyard worker, 
Palme d’Or of Andrzej Wajda for his Man of Iron (1981)]. 
There is also some interaction available focused mainly on 
active participation of the visitors – e.g. lifting a tile to see 
the drastic photos of victims of December 1970. Another 
example is a wall with the logotype of the Solidarity cre-
ated by white and red post-its – visitors may write on them. 
There are also many authentic artifacts, eg. lockers of the 
shipyard workers, vehicles or a recreated Round Table. 
Visitors may touch and manipulate the objects freely. The 
exposition is divided into parts by using various methods: 
box in box or by small walls. Due to the fact that the ele-
ments are not closely related to one another in the classi-
cal cause-effect sense and various types of space divi-
sion, a natural division of certain areas emerges. The room 
Solidarity and Hope is a curious example – the route for 
exploring was designed in a shape of the logotype of the 
Solidarity, which the visitors may notice looking above into 
the mirror fixed on the ceiling.

Latest technology solutions include: vision screens, plasma 
screens or screenings of archive materials and accounts of 
witnesses. Numerous interactive panels available providing 
additional information. They either supplement a part of an 
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exhibition or function independently. All interactive pan-
els are equipped with headphones.

Interesting strategies of presenting photography – via 
cameras or at special stands with touch screens.

Various strategies of exposition are often combined, eg. 
video report featuring an eye-witness of an even to sup-
plement a traditional exposition or interactive screens with 
additional information located by particular exhibits.

Significant role of symbolic exhibits. The entire G room 
(Jan Paul II Room) is a metaphor in itself – it features only 
a bench and a quote from the Pope engraved on the wall 
to make the visitors stop and think.

Funding of the museum:
The building ESC cost PLN 231,102,642.80.

PLN 107,532,649.59 were provided by the EU Regional 
Operational Programme 2007–2013. The rest came from 
the City of Gdańsk budget.

Permanent exhibition cost PLN 38 million.

Current means of funding include: the City of Gdańsk Office, 
the Local Government of the Pomorskie Voivodeship , the 
Polish Ministry of Culture and National Heritage and own 
income.

Ticket prices:
Permanent exhibition (the price includes audioguide):
regular ticket: PLN 17, reduced ticket: PLN 13;
family ticket (up to 5 persons): PLN 47.
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Regular group tickets (11 persons and more): PLN 15; 
reduced group tickets: (11 persons and more) PLN 11.
Historical workshops at the permanent exhibition area: PLN 
6 per person.

Temporary exhibition:
free of charge

Play Department:
ticket (for a child and the caretaker) for 1 hour / PLN 5 per 
person.

Promotion
Website; promotion materials: leaflets, brochures, posters, 
books (published by ESC ), ESC in tourist information.

Opinion about the website
http://www.ecs.gda.pl/
Polish language version is full of information, easy to navi-
gate and attractive in form.
You can find here the history of the project and practical 
information (ticket prices, etc.) as well as other activities of 
the museum. A calendar of the forthcoming events organ-
ized by ESC is especially useful.

Unfortunately, the English version does not feature all the 
information. There are differences in the facts between the 
Polish and English versions, eg. as far as funding of the 
ESC is concerned.

special programs
Organized groups (11 persons and more) must make res-
ervations weeks in advance (contact on the website). Each 
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group must have a guide. List of certificated professional 
tourist guides of the ESC and contact information is to be 
found on the website.

Curator visits are organized at every first Sunday of the 
month at 12:00. Reservation in advance (35 people limit 
per visit). You can book a spot online on the ESC’s website. 
Regular group tickets cost PLN 15, reduced group tickets 
– PLN 11 per person.

The Play Department organizes workshops for primary 
school children during which they will get to play and learn 
solidarity by working together. Price: PLN 5 per child. For 
this age group are also offered workshops on permanent 
exhibition area in the form of play. Price: PLN 6.

Historical workshops taking place at the permanent exhi-
bition area are aimed at middle and secondary school. 
Price: PLN 6. Pupils must be accompanied by a teacher, 
who enters for free.

For the same age group, educational packages are avail-
able: historical workshops (at the permanent exhibition 
area) and citizenship education (held in educational rooms). 
Price: PLN 11.
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Hydropolis
Marta Kasprzak

Location
19/21 Na Grobli Street, Wrocław
Museum is located near the city center.

Year of establishment
December 2015

Exhibition space
Exhibition area of 4000 m2 is diveded into 8 themed 
zones which consist of 64 interactive installations. There 
is a food court situated in the venue.

Facilities for the disabled
All of the exhibitions have been located on the same floor. 
Toilets adapted to suit the needs of the disabled visitors.

Types of exhibits, strategies of exhibition
At first sight, the biggest center devoted to knowledge 
about water in Poland seems to be an interesting (and 
expensive) investment. Near the monumental building of 
Hydropolis, several periscopes are located. Directly in front 
of the building the water printer was set up; the water cur-
tain is covered with the institution’s name and logotype. 
The museum hall is attractive due to a tube with whirlpool 
placed at its center and a pool with silver balls that slightly 
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move. The direction of visiting route is indicated by an illu-
minated brook placed below the floor level.

The first of eight themed zones intended for touring, The 
Planet of Water, took the form of 360° projection. The 
projection, which lasts for about over a dozen minutes, 
explains the origins of water and how it appeared on Earth. 
In the center of the room there is a huge, rotating globe.

The most attractive part of another exhibition, titled The 
Depths, is the replica of Trieste II bathyscaphe, that reached 
with its crew the deepest point of Earth. Interactive screens 
feature a detailed description of the project that aimed at 
exploring the Mariana Trench. All available aids (under the 
name of “Hydropedia”) displayed on the screens were pre-
pared especially for the exhibition.

The Ocean of Life is focused on evolution and diversity of 
life forms that appeared in aquatic environment about 3.3 
billion years ago. Under the ceiling, there is an installation 
consisting of a shark surrounded by the shoal of fish. There 
are also few stands with multimedia games aimed at the 
youngest visitors.

It was expected that The Relaxation Zone will let the tour-
ists regenerate, but it was difficult to relax due to low tem-
perature in the room, uncomfortable deckchairs and loud 
noises in the background.

Man and Water exhibition gives the visitors a chance to find 
out more about the importance of water not only in human 
body, but also in the world of culture and religion.
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The History of Water Engineering refers to inventions that 
contributed to the emergence of great civilizations. This 
exhibition contains scale models of ships – it shows the 
evolution of their construction through the ages.

Another space is used for the temporary exhibitions zone 
which presents artistic activities based on the relations 
between humans and water. The city and the water brings 
visitors closer to the functioning of the technical infrastruc-
ture which delivers water and treats sewage. The develop-
ment of Wroclaw’s water supply network is also presented. 
The global water cycle became the main theme of the last 
exhibition.

The States of Water allow to study different types of clouds 
or the process of snowflakes’ formation. There are several 
stands with instruments for experiments in this room. One 
of the service workers should demonstrate how this techni-
cal devices work, but some of them have been damaged 
not so long after the opening of the museum. Moreover, 
the general absence of staff in the exhibition venue is not 
uncommon.

The greatest advantage of Hydropolis is that it offers differ-
ent angles of looking at water. Unfortunately, a consider-
able part of the knowledge is presented in the form of 
a text presented on touch screens – there is the imbalance 
between the amount of the static articles and the interac-
tive display units. Some of the screens and interactive tabs 
are hardly approachable for the visitors in wheelchairs, who 
may also find some difficulties in getting to the museum – 
a cobblestone road leads to the entrance.
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Funding of the museum:
The building was financed by MPWiK (Municipal Water 
Supply and Sewerage Company) and current costs of the 
museum’s activity are expected to be covered by selling 
the tickets and additional services.

Ticket price:
Regular ticket: PLN 27, reduced: PLN 18.
Family ticket: PLN 72 (2 adults + up to 2 children), family 
ticket with Big Family Card: PLN 72 (2 adults with at least 
3 children).
Regular ticket with Big Family Card or Urbancard Premium: 
PLN 23, reduced ticket: PLN 15.
Regular group tickets: PLN 23, reduced: PLN 17 (including 
one free ticket per one visitor provided in case of a group 
of at least 10 people).

Promotion
Numerous articles informing about setting up a business by 
Hydropolis published in local and nationwide media; regu-
larly updated Facebook, Twitter and Instagram profiles; pro-
motion of the museum in shopping malls during the World 
Water Day (including setting up several periscopes), partici-
pation in ITB Berlin – the world’s largest tourism convention.

Opinion about the website
http://hydropolis.pl/?lang=pl
This website is aesthetically pleasing and it contains pieces 
of information about all of the themed zones, but it lacks 
press materials. Purchasing tickets via website is possible.
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Reception of the museum
Hydropolis is highly popular among inhabitants of the city 
of Wroclaw and other Polish cities. The supply of free tickets 
had been gone immediately (540 tickets were reserved 
during the first 20 minutes). The vast majority of visitors 
sees Hydropolis activities as fairly good, but there are also 
some critical opinions, usually relating to high ticket prices 
and limited interactive aspects of the exhibits. There is also 
much controversy related to the fact that the construction 
of the multimedia center coincided in time with the raising 
of the cost of water and sewerage (16% higher).
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Museum of Cinematography in Lodz
Weronika Rumas

Location
1 Plac Zwyciestwa, 90-312 Lodz
Close to the city center.

Year of establishment
1986

Exhibition space
Whole area of the institutution is 4257,56 m2 of which 
2800 m2 is the Scheibler’s house (some of the interiors 
are a part of the tour; there is also separate area for exhi-
bitions), 476 m2 – cinema and 981 m2 – the administra-
tion building.

Permanent exhibition is 892,25 m2, temporary one is 
520 m2. 721 m² is storage.

Apart from the abovementioned parts, the venue includes 
also a restaurant, a library and a film library. The cinema is 
used not only for screenings but also as a conference room.

Facilities for the disabled
Toilets for the disabled, lif t, stair climber, entrances for 
the disabled.
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Types of exhibits, strategies of exhibition
Permanent exhibits are related to film art. There are some 
devices from the period before cinema (magic lantern, 
mutoscope and original kaiserpanorama) and a collection 
of cameras, film cameras, projectors. The museum has 
a huge collection of film shots and posters (only a few are 
at the permanent exhibition; most of them are a part of 
temporary exhibitions shown not only in Lodz but also all 
over the world). There are also pieces of scenography from 
Polish movies. Most of the exhibits are in showcases.

One of the permanent exhibitions is dedicated to charac-
ters of the most popular Polish bedtime cartoons. It is 
aimed mostly at children. Each character has its own room. 
Everything is touchable. Kids can get into a car or an igloo. 
There is also a special place where kids can draw or paint 
(crayons and paper are provided). On the same floor, there 
is an interactive mat with different games. The information 
about the exhibition is available in Polish and English.

Currently, there are three temporary exhibitions. First is 
devoted to the works of Andrzej Wajda presented in the form 
of international posters. Posters are a part of the museum’s 
collection. Second part constitute the photographs made 
by Zofia Rydet, a Polish artist. Her artworks and information 
about the exhibition are presented in the hall and in the din-
ing room. The exposition was inspired by Andrzej Rozycki, 
whose documentary about Rydet won the first festival Man 
in danger. In one of the rooms the initiator’s collages made 
of pieces of Rydet’s photos are presented. Upstairs, there 
is an exhibition dedicated to Witold Sobocinski, a famous 
Polish cinematographer. There are film shots and posters 
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from Sobocinski’s private archive and devices he used while 
shooting. On interactive screens there are interviews and 
audiovisual materials featuring Polish artists and Sobocinski 
himself.

In front of the museum there are pieces of scenography 
from Kingsajz (1987). Visitors can take pictures with the 
objects (for example sitting inside of a giant shoe).

Funding of the museum:
Museum is funded by the City of Lodz Office (Department 
of Culture). Institution gets additional subsidy for specific 
projects. Some money comes from tickets sale.

Ticket prices:
Regular tickets: PLN 10, reduced: PLN 7.
Guide in Polish or English: PLN 80.
Free admission on Tuesdays. There are discounts for Big 
Family Card holders.

Promotion
Information about promotion strategy given by Jacob 
Wiewiorski, Manager of the museum’s Promotion Depart-
ment: museum has its website, Facebook profile (they are 
about to create profiles in other social media soon), news-
letter, personal contacts, inviting journalists, special events.

Printed materials: cinema’s screenings programme, leaf-
lets about the museum and the permanent exhibition in 
English. During important events and the film festival there 
are also posters, banners and special invitations.
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Opinion about the website
http://www.kinomuzeum.pl/?page_id=1871&lang=en
Website is available in two language versions: Polish and 
English. There is a lot of information, everything is easy to 
find. There are photos and videos.

Reception of the museum
Feedback from the visitors on Facebook is rather positive. 
People recommend museum as a great place for children. 
Some people treat the institution with sentiment since 
they remember visiting as kids or teenagers. Negative 
opinions are mostly about lack of information and descrip-
tion in English.

The opinions on Trip Advisor are very similar. However, 
here visitors sometimes mention also that the exhibition 
was boring or that museum has no concrete plan for its 
activities.
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The Museum of Torun Gingerbread (branch 
of the District Museum of Torun)
Katarzyna Żakieta

Location
4 Strumykowa Street, Torun
The Museum is based in a city center, in a former XIXth cen-
tury, gingerbread factory which used to be a property of 
Weese family (famous bakers).

Year of establishment
June 2015

Exhibition space
After adaptation and modernization of the building on 
Strumykowa Street, available exhibition space has reached 
1200 m2 at 3 separate floors. On the ground floor there is 
a ticket office, a coatroom, toilets, a place for film screen-
ings with a few rows of chairs and a spacious room for 
gingerbread baking activities. Separate doors are led to 
the souvenir shop (especially with gingerbread cakes). In 
the basement there is a hall with a historical exposition 
(baking forms, furnaces, glass-cases) and some screens 
on which educational films are being presented. On the 
first floor, space imitating some shops, a principal’s office, 
a street with an advertisement area might be found. A cof-
fee shop and archives are also located in the building.



100

Facilities for the disabled
An elevator, spacious toilets on the ground floor, main 
entrance without a high threshold.

Types of exhibits, strategies of exhibition
The main exhibition – The World of Torun Gingerbread has its 
own story. It is supported by still working gingerbread com-
pany – The Confectionery Factory Kopernik. The exhibition 
had been presented in 25 polish museums since 2006, 
then it’s found its place in Copernicus House for some time 
and finally half and a year ago it moved into the renovated 
building, properly prepared to the needs of the exhibition.

Ticket prices are quite competitive. There are three options 
to choose. The most popular among visitors is the first one.
◊  Interactive exhibition, which is combined with ginger-

bread baking activities (this option includes tour with 
a guide without any extra fee, it starts every full hour);

◊  Gingerbread baking activities;
◊  Interactive exhibition without gingerbread baking 

activities.
Visiting starts on the ground floor. In front of the workshop 
place two big interactive screens may be seen. There is 
basic information about spices being used in a ginger-
bread baking and also links directing you to the map of 
places, from where they have come. On the other screen 
visitors may find all necessary information about history 
of the place with a huge amount of old pictures. It can be 
learned when the factory was build, by whom or how its 
history has been changing. It must be admitted that this 
is quite interesting due to interactive solutions, moreover 
makes an experience far more stimulating.
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During gingerbread making, all participant get their own 
pastry, they can choose from wide variety of shapes. You 
need to squeeze pastry, fit it to a form, properly oil it in case 
it will stick to a form. Next step is collecting gingerbread bis-
cuits by guide, who returns them to owners after a whole 
tour. They are baked and ready, however he convinced all 
visitors not to eat them because of the decorative value. You 
can save it as a souvenir or give it to someone as a gift.

Visiting the main exhibition starts after workshops. You go 
to the basement, where are many exhibits connected to 
the history of gingerbread, such as old, wooden or metal 
forms in glass-cases and three furnaces, into which you 
can freely look. There are also 2 films – one is about mak-
ing gingerbread biscuits nowadays and another one you 
can watch in a specially designed place, where a screen 
is a part of a decoration. After pushing a right button, a 
woman wearing traditional outfit appears. She tells a short 
story about the importance and significance of ginger-
bread in Torun during last centuries. The way she does it 
is based upon polish language from XVIIIth century. You 
may also choose another button and hear her story in 
English or German, but I don’t know if translation has the 
same charm.

The main attraction at the lowest floor is a part of a huge fur-
nace, which was replaced by a new one in the Confectionery 
Factory Kopernik only few years ago. You can push the but-
ton (3 languages available) and a presentation begins. On 
a short film a worker from the factory shows how the fur-
nace really worked. During his presentation many parts of 
the machine are really working. All bulbs are working, under 
the furnace there is a film imitating a real movement of 
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gingerbread biscuits, through small windows you may take 
a look at flames and in the end you are free to taste a final 
product – of course not from a furnace, but from a basket 
nearby. It’s a nice experience for children and for adults as 
well. 

The part of the exhibition on the highest floor takes you for 
a journey through centuries. Next to the entrance there is an 
area for following presentation. You may see here a man in a 
stylish suit and high-hat, who is a member of Weese family – 
former owners of the building. He says “hello” and describes 
the history of setting the company by his grandfather. It’s 
valid that the man in a film is in a real size and as same as in 
the previous examples he can talk in 3 different languages.

The whole space is divided into several smaller areas from 
completely different historic periods. You may sit down on 
a bench with a mannequin of Gustav Weese or in a XIXth 
century coffee shop or check out XVIIIth and XIXth century 
interiors. What is interesting is an interactive gingerbread 
recipe book located in an old table. You may find there 
recipes from last centuries as well as new ones.

You may also enter two gingerbread shops, which are 
designed accordingly to times. The first one is from XIXth 
century and the second one is from 60’s which reminds pov-
erty of People’s Republic of Poland, however the museum 
has used a potential of those times, especially the unique 
design and undeniable charm. There is even a cult pol-
ish car – Żuk (Beetle) which used to deliver biscuits to the 
shop on condition that the factory produced any. It is a sur-
prise that everybody can get into the car and have a seat 
behind the wheel. Unfortunately it must be confessed that 
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recreated shops are quite a dissapointment. They are typical 
for old-fashioned museums. Old boxes at shelves are nice, 
although you are not allowed to touch anything, so this 
space might have been designed or used in a better way.

The greatest room in a whole museum is situated opposite 
the shops. You may enter the office of factory owner, sit 
with him and even have a talk. On his desk is an old tel-
ephone. If you dial a number, in a headphone you will hear 
a business conversation between Gustaw Weese and one 
of his partners. As usual – it is available in 3 languages. In 
the office you may find next interactive screen, this time it 
shows Torun’s map, where are marked all places related to 
the gingerbread bakery and Weese family. If you touch a 
chosen place, you will see window with information about 
it, sometimes also old pictures of it. At the end of the office 
there is the most interactive place in the museum. All of 
visitors have a great fun there. In glass-cases are old outfits 
which might have belonged to ladies and gentlemen from 
former centuries. A camera captures your body, when you 
are standing in front of the screen, and you have an oppor-
tunity to see yourself in a chosen disguise (an elegant lady 
or gentleman, baker, etc.). It follows your movement, nota-
bly even an umbrella or another prop moves exactly like 
your hand. A lot of people spend a great deal of time over 
there and this is a real, interactive heart of this place. It 
gives a glimpse into the old times and life of people who 
used to have a real connection to the gingerbread factory. 
Being fully interactive and dependant on cutting-edge 
technology results in a huge interest which can not be mis-
led with any other place.
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Funding of the museum:
The Museum of Torun Gingerbread is a branch of the District 
Museum in Torun. The District Museum is a public institu-
tion financed by a city commune, which means that the 
main financial support comes from the city. Of course, the 
museum gets also funds for particular actions in open sub-
sidaries from the Ministry of Culture and National Heritage. 
The museum is still developing and the best example 
of this is opening the Explorers’ and the Gingerbread 
Museums – the first one in 2003 and second in 2015. 
The Museum of Torun Gingerbread was officially opened 
in June 2015 after 3 years of renovation in an old ginger-
bread factory on 4 Strumykowa Street, which used to be 
a property of famous bakers – Weese family. The build-
ing was renovated at a cost approximately 5 million PLN, 
from which (more than half) 2,7 million has come from EU 
Regional Operational Programme for Kuyavian-Pomeranian 
Voivodeship 2007–2013.

Ticket prices:
Ticket prices are quite competitive. There are three options 
to choose:
Interactive exhibition combined with gingerbread baking 
activities:
normal ticket: PLN 11, reduced ticket: PLN 7 (for children 
and students under 26). This option includes tour with a 
guide without any extra fee.

Gingerbread baking activities:
normal ticket: PLN 6, reduced ticket: PLN 4.
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Interactive exhibition without gingerbread baking activities:
normal ticket: PLN 7, reduced ticket: PLN 5.

Gingerbread baking workshop starts every full hour. The 
museum is open every day, except Mondays. From October 
to April from 10 a. m. to 4 p. m. and from May to September 
from 10 a. m. to 6 p. m.

Promotion
Website, tourist information in Torun.

Opinion about the website
http://www.muzeum.torun.pl/strona-36.html
Website of the museum is a part of a bigger website which 
is owned by The District Museum of Torun, although a part 
related to the Museum of Torun Gingerbread provides 
necessary information. Following topics are included:
◊  history of the department;
◊  history of Weese family;
◊  Gingerbread history;
◊  history of Gingerbread making in Torun.

In the section are also:
◊  gallery and description of attractions;
◊  adress and phone numer;
◊  tickets prices;
◊  opening hours;
◊  description, reservation rules and prices of: gingerbread 

baking workshops for groups, gingerbread birthdays 
and gingerbread feasts.

Website navigation is clear and helpful. All information 
might be exported to the PDF file or just be printed. There 
are also links directing you to the top of the site or to 
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the following section. Website has a 3 language versions 
(Polish, English, German). In a separate section there is 
information on facilities for disabled people in all of the 
departments of the District Museum of Torun.

http://www.kopernik.com.pl/muzuemtorunskiegopiernika
Part of the website of the still working Confectionery 
Factory Kopernik is a great supplement to the site of the 
museum. It has an extremely attractive and modern layout 
illustrated with old pictures presenting the history of the 
factory and its workers from the beginning to the present. 
Calm music is heard in the foreground. At the end of the 
site there is a short film about making gingerbread nowa-
days. There are also information about: address, opening 
hours of the museum, ticket prices and a link to the official 
website of the museum.

Reception of the museum
The Museum of Torun Gingerbread in a plebiscite organ-
ized by the Kuyavian-Pomeranian Tourist Organisation was 
awarded as the Greatest Touristic Product of the Region 
in 2015.

I was in the museum on a weekend in January at the last 
guided entrance at 2 p. m. There were approximately 25 
persons including me and my 3 friends, so despite low 
season I assume that the museum doesn’t suffer from 
lack of visitors. I noticed only 2 people, who didn’t join the 
workshop therefore I believe it is a great attraction.
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special programs
Visiting for organized groups must be reserved two weeks in 
advance, however on the website there is no information on 
additional discount for groups.

The museum offers gingerbread baking workshop every 
full hour, gingerbread feasts and birthday parties.

From time to time the museum organizes educational pro-
grams and museum lessons.
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MUSEUM OF TECHNOLOGY AND INDUSTRY
Katarzyna Figat

Location
Palace of Culture and Science (entrance from the Warsaw 
Central Station side)
1 Plac Defilad, Warsaw (City Center)
+ regional 6 branches (in Stara Kuźnica, Gdańsk, Chlewiska, 
Museum of Motorization in Warsaw) 

Year of establishment
1875 – as Museum of Technology and Agriculture;
1929 – as Museum of Technology and Industry;
2013 – as Museum of Technology and Industry NOT.

Exhibition space
Three condignations in the Palace of Culture and Science 
(high, spacious venue). Some rooms are designed in a styl-
ish way.

◊  About a dozen of permanent expositions and two tem-
porary exhibitions (on April 2, 2016: World of Collectors, 
Part 1. and Demoscena).

◊  Special displays: Glass Lassie and Planetarium.
◊  Exeriment laboratory for middle-schoolers.
◊  Small Cinema – animated films’ screenings from the 

multimedia projector, parents reading to children.
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◊  Old cinema (educational films) – used as a conference 
–lecture hall (projection cabin as a museum space).

◊  Library – collection includes mostly books on history of 
Polish science and technology (information taken from 
the Museum’s website – there is no such information 
in the Museum itself).

No cafe, only vending machines with snacks and simple 
bevarages by the entrance; no lounge for visitors.

Facilities for the disabled 
None (no elevator, no infrastucture for the disabled).

Types of exhibits, strategies of exhibition
Permanent expositions: standard, passive exposition; exhib-
its in display cases, interaction strictly prohibited. The fea-
tured exhibits are not renovated (only from the outside); 
exhibitions are basically not updated or modified.

Temporary expositions: World of Collectors, Part 1. – as 
mentioned above (exhibits are also not described in any 
way!); Demoscena – interactive, with stands for own crea-
tion, accompanied with passive elements, film screenings 
and lectures.

Special displays: Glass Lassie (every hour) – a model depict-
ing how human body is built and how does it function; 
Planetarium (twice a day) – it features the sky at a given time 
of the year – two versions available: longer (for adults) and 
shorter with a less complicated language (for children).

Experiment laboratory for middle-schoolers (over 20 experi-
ments stations, a guide offers substantial and methodo-
logical assistance; visitors can receive a Young Researcher 
Certificate).
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Funding of the museum:
The Museum in a constant state of financial difficulties. Since 
1950s, it operates under Polish Engeneering Association – a 
non-governmental organization with a non-transparent 
financial structure, which is not favorable for the Museum. 
In 2011, the Museum started to sell its exhibits in order to 
maintain financial liquidity.

Polish Ministry of Science and Higher Education funds spe-
cific projects (PLN 4.5–5 million every year), some exposi-
tions are funded by other entities (eg. Renewable Energy 
exposition was co-funded by the Voivodeship Fund for 
Environmental Protection and Water Management in 
Warsaw).

In 2015, the Museum collected documentation in order 
to move it under the umbrella of the Ministry of Economy 
but due to the lack of consensus between the NOT authori-
ties, the project (potentially favorable for the Museum) fell 
through.

Ticket prices:
Normal ticket: PLN 18, reduced: PLN 10.
Special display – additional fee:
Glass Lassie: PLN 2;
Planetarium: PLN 3;
Curious Physics: PLN 10.

Promotion
Almost no promotion at all. The website is not attractive, the 
Museum has two fanpages on Facebook and it is not indi-
cated which is the official one – nevertheless, none of them 
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is updated regularly. No outdoor advertising. The Musem 
distributes leaflets and catalogues which are to promote its 
respective activities (digitization of the archives, contests for 
the youngsters).

Opinion about the website
http://mtip.pl
Not attractive; it seems simple but the navigation is illogi-
cal. Double menu causes confusion. Features basic infor-
mation about the Museum, which are, however, described 
in a non-intuitive way (it is difficult to find what you are 
looking for).

Reception of the museum
Approximately 120 thousands visitors per year; some expo-
sitions (eg. Film Cars in 2013; reopened in 2014) are very 
popular.

Various opinions; the Museum gives its visitors a chance to 
comment on the experience in a traditional manner (pieces 
of paper available at the coatroom) and via a questionnaire 
on the Museum’s website.

special programs
Projects aimed at various age groups:
◊ tour with a guide;
◊ museum lectures;
◊ Curious Physics (laboratory);
◊ educational classes, eg. educational route for pre-schoolers;
◊ workshops (in robotics, model-making);
◊ birthday at the Museum.



Additional issues and remarks
The Museum has a great potential (exhibits, amazing 
guides with great knowledge and expertise). However, 
due to mismanagement and financial difficulties, some-
what neglected.
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Polin – Museum of the History of Polish Jews
Zuzanna Woźniak

Location
6 Mordechaj Anielewicz Street, Warsaw
Close to the city center – 3 km to Warsaw Central Station, 
1.6 km to the Old Town.

Year of establishment
January 25, 2005 – The Polish Ministry of Culture and 
National Heritage, the City of Warsaw and the Association 
of the Jewish Historical Institute of Poland officially founded 
the institution.
April 20, 2013 – Museum changed its headquaters to 
a newly erected building in Muranów neighborhood.
October 28, 2014 – Opening of the main exhibition.

Exhibition space
The building area encompasses 12.8 thousand m2. The 
main exhibition 1000 years of the History of Polish Jews 
is located on the underground floor, taking as much as 4.2 
thousand m2.

The multifunctional auditorium with 480 seats is located 
on the ground floor and the first floor. Moreover, on the 
ground floor are located: temporary exhibitions area, 
Education Centre, Resource Centre, media library, coat-
rooms, ticket offices, information desk, Family Education 
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Area (called Mess), museum shop, Besamim restaurant 
with Jewish cuisine.

Facilities for the disabled
For people with sight impairments access to audio guides 
with audio description of the main exhibition is free of 
charge.

People with hearing impairments can borrow audio guides 
with a screen with a translator of the Polish Sign Language 
also free of charge.

Toilets on each floor are adapted to the needs of people 
with motor disabilities; you can get access to every floor by 
an elevator. Museum’s website is translated to Polish Sign 
Language. Moreover, there is a special subsite Accessibility 
of the Museum which describes all facilities for the disa-
bled people.

Types of exhibits, strategies of exhibition
Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett holds the position 
of program director of the main exhibition. The exhibition 
is divided into eight separate galleries, each representing 
a different historical period:
◊  Forest;
◊  First Encounters (960–1500);
◊  Paradisus Iudaeorum (1569–1648);
◊  Into the Country (1648–1772);
◊  Encounters with Modernity (1772–1914);
◊  On the Jewish Street (1918–1939);
◊  Holocaust (1939–1945);
◊  Post-war Years (1944 – to present).
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The focus of the museum’s main exhibitions is on the nar-
rative. Curators intended to give back voice to those whose 
story they tell. Because of this, the exhibition mainly con-
sists of written word rather than actual artifacts. Using 
colourful wall paintings, interactive screens and narrative 
voices audible above our heads the authors show us parts 
of old documents (concerning the Jews), diaries and mem-
oirs. Furthermore, the entire exhibition contains 8 multi-
media galleries, 111 passive stands, 91 interactive stands, 
98 sound stands.

The curators were very precise in recreating exhibits. In the 
gallery Into the Country, a synagogue was rebuilt based on 
actual plans form the XVIIIth century.

However, the lack of artifacts is noticeable. Intensity of 
colours, textures and figures painted on walls in the end 
seems artificial and childish. As mentioned earlier, the 
museum is designed according to the principles of a nar-
rative museum. Curators emphasise their intention not 
to impose any kind of interpretation on the visitors. They 
wanted to create the feeling of continuity and immersion 
in the presented historical age. Visitors are given the abil-
ity to interpret the exhibition independently. Although this 
idea seems fantastic in reality it does not turn out so great.

Entering the exhibition we are not informed about its differ-
ent characteristics and lack of direct narration. The amount 
of information and the number of interactive exhibits are 
overwhelming. It creates the feeling of being lost. In this 
case, an audio guide should be included in ticket price, 
unfortunately it is not. With this amount of information and 
multimedia, the visit can take almost four hours – which is 
extremely exhausting.
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There are three main disadvantages of Polin. First is the 
admission fee – in Poland, PLN 30 is a rather high price. Also 
before the visit, you should make a lot of preparation includ-
ing a thorough research about the idea of the main exhibi-
tion. Without it, one may feel lost and might have some 
difficulty in understanding the purpose of some exhibits. 
Finally, there are too many interactive object. Despite the 
curators’ wish to create the feeling of immersion, this up-to-
date exhibits destroy this possibility, especially in the galler-
ies devoted to distant times.

Funding of the museum:
Museum of the History of Polish Jews is the first public-pri-
vate partnership institution of its kind created by the Ministry 
of Culture, City of Warsaw and the Association of the Jewish 
Historical Institute of Poland. The public party provided 
PLN 180 million for the construction of the Museum build-
ing, they also cover the major part of the Museum’s annual 
budget. The Association initiated the Museum project and 
was responsible for the development and production of the 
main exhibition. Thanks to the support of donors from all over 
the world, the Association raised PLN 140 million.
[Source: http://www.polin.pl/en/about-museum/
public-private-partnership]

Ticket Prices:
Combined ticket for the main exhibition and temporary 
exhibition:
Individual tickets: regular ticket: PLN 30, reduced ticket: 
PLN 20. Family ticket (for maximum 2 adults and children 
up to 18 years old): PLN 65.
Group combined tickets: regular ticket: PLN 20, reduced 
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ticket: PLN 15.
Tickets for the main exhibition:
Individual tickets: regular ticket: PLN 25, reduced ticket: 
PLN 15, family ticket (for maximum 2 adults and children 
up to 18 years old): PLN 55.
Group tickets: regular ticket: PLN 15, reduced ticket: PLN 10.

Tickets for temporary exhibition:
Individual tickets: regular ticket: PLN 12, reduced ticket: 
PLN 8, family ticket: PLN 30. Group tickets: regular ticket: 
PLN 8, reduced ticket: PLN 5.

Audioguide (available in Polish, English, Hebrew, French,
German, Italian, Spanish, Yiddish, Polish Sign Language,
audiodescription in Polish): PLN 10.

Members of Museum Friends Club are entitled to free 
admission to the main exhibition and temporary exhibi-
tion, after receiving free passes at the front desk in the 
Museum’s main lobby.

On Thursdays, admission to the main and temporary exhi-
bitions is free of charge.
[Source: http://www.polin.pl/en/planning-your-visit/ admission]

Promotion
Website and accounts on various social media such as: 
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Trip Advisor.
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Opinion about the website
http://www.polin.pl/
Website is available in Polish and English. It is rather prob-
lematic in use, especially if one wants to find more specific 
information. It requires using top and side panels, which 
can be confusing. However, after couple of minutes every-
thing becomes rather intuitive. The site is full of informa-
tion about museum as well as additional events which take 
place in the Museum. The site is visually consistent. We 
can visit the museum virtually, unfortunately it is available 
only in Polish.

Reception of the museum
The establishment of the Museum raised a debate in 
the Polish media. It was referred to as anti-Polish, some 
people were concerned by the amount of money that has 
been allocated for the construction and management of the 
Museum. Polin is the most expensive investment of this 
kind in recent years in Poland.

special programs
Special programs dedicated specifically to organized 
groups:
Ticket prices do not include a guide.
Guided visit:
◊  Polish-speaking guide: PLN 200;
◊  Other language: PLN 300.
Schools – Polish-speaking guide: PLN 120.
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Additional issues and remarks
In April 2016, the museum was honoured with the title of 
European Museum of the Year 2016.
The building was designed by Finnish architect Rainer 
Mahlamäki. It symbolizes a split which occurred in the 
Polish-Jewish community as a result of Holocaust. Inside 
of the building this split is connected by the bridges which 
represent museum’s mission and vision.
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Se-ma-for Museum of Animation
Ewa Ciszewska

Location
1/3 Targowa Street, Lodz
Targowa Street is widely recognized as a film street. Under 
a number of 61/63 the Lodz Film School is located (1,2 km 
distance from Se-Ma-For Museum of Animation, 15 min. 
walk), on the way to the Film School one can enter Museum 
of Cinematography. The exact distance is to Piotrkowska 
street, the main street of Lodz. Museum is located in so 
called New Center of Lodz – a district which is being under 
reconstruction (2007–2016). In the vicinity of Museum there 
is new Lodz Fabryczna railway station building. Nearby EC1 
(congress and cultural center) is located. Todays neighbour-
hood of the Museum is not very attractive as it comes to 
visual style and tourist values. 

Year of establishment
2008 Musem of Fairytale;
2012 Se-Ma-For Museum of Animation.

Exhibition space
Exhibition space: 300 m2 – on the ground floor of an indus-
trial building (former technical building of a power plant). 
The museum space consists of: cash register which is at the 
same time a museum shop, exhibition hall, workshop room, 
projection room. Two extra workshop spaces are located 
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on the first floor. Toilets are located on the ground floor, 
opposite to the cash register. Although the museum does 
not have a cafeteria, one can buy drinks in the register/
museum shop.

Facilities for the disabled
Musem is adapted for visiting by physically impaired peo-
ple. Currently museum has three exhibits implemented 
with braille decriptions. Movies shown in the cinema can 
be screened with audiodescription.

Types of exhibits, strategies of exhibition
The permanent exhibition is constantly being updated 
(at the beginning of 2016 paintings by Zenon Wasilewski 
were added to the exhibition as well as puppets made by 
Tadeusz Wilkosz). It is to be seen with a guide (included in 
the ticket price).

The exhibition consist of different kinds of exhibits: glass-
cases (with puppets and medals), pattern volumes and ele-
ments of scenography, posters and paintings and multime-
dia posts. Those kinds of exhibits are located alternately. One 
can find also a set for animating with stop-motion animation 
[on the set of Oscar-winning Tango (1980) animation].

The narration of the museum (what guides say and what 
props stand for) tries to draw a line between state-owned 
production company Se-Ma-For and private Se-Ma-For com-
pany estabilished in 1999. The identity of those two enti-
ties is to be seen for example in the exhibit – the moving 
wall with the screenshots from old Se-Ma-For (Floppy Bear, 
Colargol the Bear, The Adventures of Filemon the Cat, A few 
Adventures of Ćwirek the Sparrow) and the new, private 
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studio (Caracas by Anna Błaszczyk, 2006; The City Flows 
by Balbina Bruszewska, 2009; Świteź by Kamil Polak, 2010). 
In the eyes of public opinion there is no difference between 
old and new Se-Ma-For. This identity assumption is profit-
able both for new Se-Ma-For company and for the city of 
Lodz, which is proud to have film traditions alive.

Funding of the museum:
The museum operates under the auspices of the Se-Ma-For 
Film Foundation. It is not financed or subsidized by the state. 
According to one of the employees, incomes of the museum 
are high enough to cover monthly expenditures (around 
PLN 15,000) and there are still some funds left.

Ticket prices:
Guided tour plus screening – normal ticket: PLN 20, reduced: 
PLN 15.
Workshops (1.5 h): PLN 25 (crafts, film, music), supervi-
sor: PLN 5.
Groups over 10 people: (guided tour plus screening): 
PLN 10.
Workshop: PLN 20.
Separate pricelist for schools and kindergardens.
During the weekends workshops are conducted by non-
museum staff.

Promotion
Museum strongly promotes itself on social media aimed 
at parents.
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 Opinion about the website
http://muzeum.Se-Ma-For.com/
Website is not very well designed, however all necessary 
information can be found there. English version has some 
untranslated gaps – for example, information on the current 
workshops is missing.

Reception of the museum
There are about 300 visitors a day (both individual tour-
ists and organized groups). Visitors represent different age 
groups. Museum draws attention of families with children. 
According to the staff, families visit the museum mosty 
on weekends, whereas organized groups during a week. 
Children visitors from the organized groups are more likely 
to purchase small and inexpensive souvenirs (magnets, pen-
dants); visitors who come on weekends buy more expensive 
gifts (books, films, toys).

Bibliography:
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