
KoCzłonkowie sądu konkursowego w zwycięskiej pracy dostrzegli m.in.. 
W kryterium dotyczącym innowacyjności: 
Wielowątkowa narracja treści scenariusza wystawy przeprowadzona została przez autorów ocenianej pracy w sposób nietuzinkowy. Odnaleźli metodę łączącą wymowę nowoczesnych środków techniki wystawienniczej z przekazem treści znaczeniowych zakodowa-
nych w substancji i strukturze zabytkowych wnętrz, zwłaszcza domu nr. 15 Wyniki zastosowania tej metody posiadają niewątpliwie wiele cech innowacyjności 
W kryterium związanym z nowoczesnymi metodami wystawienniczymi: 
Wszystkie nowoczesne środki techniki wystawienniczej, mimo ich rozmieszczenia w różnych, często od siebie odległych punktach ścieżki zwiedzania, udało się połączyć w jedną spoiną, dobrze zharmonizowaną całość, posiadającą w sensie wizualnym wyrazisty 
wspólny mianownik. Podkreślić przy tym należy, że zastosowano je w formie, która mimo jej z natury rzeczy silnej ekspresji, nie zdominowała wymowy zabytkowych wnętrz. 

W kryterium właściwości wpisania nowej wystawy w szeroko rozumiane dziedzictwo kopernikańskie dostrzeżono pewne aspekty, które należało uzupełnić: jurorzy stwierdzili m.in., że w sposobie zobrazowania tego problemu dostrzec można pewne zachwianie 
proporcji i tak np. proces recepcji teorii kopernikańskiej i dzieje rozwoju Kultu Kopernika w dobie nowożytnej, przedstawione zostały zbyt skrótowo oraz zbyt skromnie w stosunku do historii astronomii przedkopernikańskiej. 

W kryterium sprawności funkcjonalnej: 
Przedstawione rozwiązania jakkolwiek interesujące, to jednak wymagają dopracowania i uszczegółowienia, np. nie uwzględniono istniejących uwarunkować własnościowych w obrębie parceli i całego bloku co w znacznym stopniu powoduje spekulatywność i „ży-
czeniowość” proponowanych rozwiązań; nie uwzględniono obowiązujących przepisów budowlanych, p.poż. oraz, co niezmiernie istotne, nie przeanalizowano – okresowo niezmiernie intensywnego – ruchu turystycznego w obiekcie. 

Autorzy koncepcji Aleksander Janicki, Maja Gralak i Barbara Leśniak biorąc pod uwagę głosy krytyczne członków sądu konkursowego i pracując w bezpośrednim kontakcie z Muzeum Okręgowym w Toruniu złożyli ostateczne opracowanie koncepcji nowej wystawy 
stałej  
w Domu Mikołaja Kopernika na początku 2016 r. 

Konkurs
Musejon 2018-2019  
Kategoria 
Wystawa



1 Dom Mikołaja Kopernika to zabytek o wyjątkowym charakterze w skali kraju. Modernizacja obiektu i przygotowanie 
nowej wystawy stałej musiały rozpocząć się od gruntownego przygotowania inwestycji.

Do 2015 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu powstał scenariusz nowej wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika  
autorstwa Michała Kłosińskiego i Magdaleny Dembek. W 2015 roku dyrektor  Muzeum Okręgowego w  Toruniu ogłosił konkurs 
na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej w Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z pokazami multimedialny-
mi w technice 3D. W związku z tym  zadaniem został powołany sąd konkursowy w  składzie:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
dr Marek Rubnikowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu,

Członkowie Sądu Konkursowego:
- prof. Marian Arszyński – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
- prof. Roman Czaja – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

- prof. Maciej Mikołajewski – Centrum Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
- prof. Krzysztof Mikulski – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Towarzystwa 
Miłośników Torunia, 
- Janina Mazurkiewicz – Członek Zarządu Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika,

Sekretarz Konkursu: 
Michał Kłosiński – Kierownik Działu Dom Mikołaja Kopernika Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

Pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty. W ostatecznym rozstrzygnięciu członkowie sądu konkursowego wybrali 
pracę przygotowaną przez Studio Art V z Krakowa. Autorzy koncepcji Aleksander Janicki, Maja Gralak i Barbara Leśniak 
zostali zaproszeni do opracowania ostatecznej koncepcji plastycznej nowej wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika. 
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2 W kwietniu 2016 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu w wy-
niku przetargu nieograniczonego zawarło umowę nr 42/2016 z fir-
mą MAE MULTIMEDIA ART & EDUCATION SP. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Stefana Batorego 8, lok. 1A na wykonanie projektu 
wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim ekspozycji stałej 
i pokazów multimedialnych w technice 3D w Domu Mikołaja Koper-
nika. Projekt był opracowywany na podstawie scenariusza wystawy, 
koncepcji plastycznej wystawy firmy Studio Art. V w konsultacji z  
Muzeum Okręgowym w Toruniu. 

Ostateczny projekt z wymaganymi decyzjami, tj. pozwolenie 
na budowę wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzę-
du Miasta Torunia wraz z akceptacją Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu został złożony w Muzeum w czerwcu 2016 r. 

W ramach projektu została złożona dokumentacja: 

Tom I:  Projekt budowlano-wykonawczy 
  Tom 1 Architektura i konstrukcja
 Tom 2 Instalacje sanitarne
  Tom 3 Instalacje elektryczne 

Tom II:  Projekt wykonawczy
     Część 1: Projekt ekspozycji 
     Część 2: Projekt rekonstrukcji i replik 
     Część 3: Wytyczne scenariuszowe – kontent multimedialny 
     Część 4: Projekt grafik (projekt grafik i identyfikacja wizualna) 
     Cześć 5: Multimedia – sprzęt i urządzenia
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3 Realizacja    wystawy: 

Koordynator projektu:  
Marek Rubnikowicz - Dyrektor MOT

Z-ca koordynatora projektu:  
Agnieszka Tybus-Bugajska - z-ca dyr. MOT 
Aleksandra Mierzejewska - z-ca dyr. MOT

Członkowie: 
Maria Kowalska – Główny Księgowy  
Michał Kłosiński – kierownik Domu Mikołaja Kopernika 
Grzegorz Heberlejn – kierownik działu technicznego 
Alicja Marika Lubowicka – asystent w Domu Mikołaja Kopernika

Wykonawcy wystawy:  

Jawor sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń - wykonawca odpowiedzialny za pra-
ce konstrukcyjno-budowlane, 

Konsorcjum MAAT4 Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa i Fabryka Dekoracji 
Marcin Pietuch ul. Długa 43/5, 31-147 Kraków – wykonawca odpowiedzialny za przygo-
towanie ekspozycji 

 
New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków – wykonawca odpowie-
dzialny za dostawę i montaż sprzętu multimedialnego

TRIAS AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa -– wykonawca odpowiedzial-
ny za przygotowanie kontentu do stanowisk multimedialnych oraz wyprodukowanie 
trzech filmów do nowo powstałego kina 4D 

Teksty do wystawy (grafiki tradycyjne i multimedia): Michał Kłosiński, Alicja Marika Lu-
bowicka 

Scenariusze filmów 4D: Michał Kłosiński, Alicja Lubowicka i Tomorrow sp. z o.o.

Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Elżbieta Pilecka 
Konsultacja plastyczna: Jacek Nawrocki 
Nadzór konserwatorski: Lech Narębski

Relizacja wystawy miała miejsce od września 2017 r., tj. termin rozstrzygnięcia prze-
targów na wykonanie wystawy. 20.10.2017 r. pierwsza firma weszła na teren budowy. 
Otwarcie wystawy nastąpiło 22.06.2018 r.
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Rewitalizacja Domu Mikołaja Kopernika realizowana była od paź-

dziernika  2017 r. do czerwca 2018 r. Środki na ten cel w wysokości około 

14 mln zł pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju  projekt „Toruńska 

Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – 

etap II”. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Oś Priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów  

kultury”  

Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” 

Realizator: 

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w porozumieniu z:

Muzeum Okręgowym w Toruniu i Centrum Kultury Zamek Krzyżacki  

w Toruniu.

Dane finansowe: 

Koszt całkowity zadania: 72 611 460,15 zł 

Kwota dofinansowania: 54 328 721 zł 

Termin realizacji: 2015-2022

Muzeum Okręgowe w Toruniu cześć swojego zadania pod nazwą  

Prace konserwatorskie Domu Mikołaja Kopernika wraz z modernizacją  

wystawy zakończyło 31.12.2018  r. 

Wicepremier prof. Piotr Gliński wraz z Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim 04 maja 2017 r.  

podpisali umowę finansowania II etapu proejktu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturo-

wego UNESCO”.

Rewitalizacja toruńskiej Starówki była największym projektem realizowanym w perspektywie finansowania środkami 

UE w latach 2014-2020 w dziedzinie zabytków w Polsce - podkreślił w Toruniu podczas podpisania umowy Wicepre-

mier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Na mocy podpisanej 04.05.2017 r. umowy Toruń otrzymał ok. 54,5 mln zł dofinansowania ze środkw UE. Dofinansowa-

nie pozwoliło zrealizować II etap projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego  

UNESCO” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt trzynastu inwestycji, które weszły w skład tego pakietu wyniósł niespełna 71,5 mln zł. 

Jednym z punktów realizacji zadania była modernizacja i budowa nowej wystawy stałej w Domu Mikołaja  

Kopernika. 14 mln
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5
  Muzeum jest dostępne sześć dni w tygodniu poza ponie-

działkiem w godzinach od 10.00 – 18.00, a poza sezonem  tj. w miesiącach  
październik–kwiecień w godzinach 10.00 – 16.00. 

Muzeum jest biletowane, ale w jeden dzień w tygodniu, w środę, 
wstęp jest bezpłatny. Oddzielnie biletowany jest wstęp do Muzeum na wy-

stawę stałą w Domu Kopernika i wstęp do kina na wybrany film 4D.   

W wyniku modernizacji pojawiły się liczne udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych, m.in. zamontowana od strony podwórza winda, czy 
specjalnie przystosowana toaleta. 

Usprawnieniem dla gości jest audioprzewodnik w trzech wersjach 
językowych (pol., ang., niem.) oraz z audiodeskrypcją dla niedowidzących. 
Wielką dogodnością jest również aplikacja na smartfony, dzięki której 

zwiedzający ma możliwość jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na te-
mat zagadnień obecnych na wystawie oraz przemieszczać się pomiędzy 
poszczególnymi salami wystawy z natywnym przewodnikiem w postaci 

czytelnych infografik. 
   

Ponadto w wyniku realizacji projektu zaadaptowano niedostępne 
do tej pory dla zwiedzających poddasze i odsłonięto więźbę dachową. 

W tej części kamienicy, pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich, 
została przeprowadzona niezwykle delikatna operacja budowlana. Pole-

gała ona na wbudowaniu szklanej klatki w szkielet średniowiecznej więź-
by, umożliwiając w ten sposób zwiedzającym podziwianie XV-wiecznej 

konstrukcji dachowej. Dodatkowo na ścianach klatki rozgrywa się multi-
medialny pokaz rozgwieżdżonego nieba, przypominający, że to właśnie 

tutaj, po raz pierwszy, młody Mikołaj Kopernik skierował swe oczy ku 
gwiazdom. Te przestrzenie Domu Kopernika były do czasów modernizacji 
niedostępne dla turystów.



Dokumentacja  
projektu
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Prace konserwatorskie obejmowały przygotowanie około 400 obiektów na wystawę .  
 
W odniesieniu do wileu obiektów została wykonana konserwacja pełna wraz z dokumentacją.
W stosunku do pozostałych obiektów wykonano konserwację zachowawczą. 

Konserwacji poddano:                                          

                                                                     55 szt. obiektów na podłożu papierowym

20 szt. obiektów z zakresu malarstwa  

21 szt. mebli

   157 szt. obiektów ceramiki

       25 szt. obiektów rzemiosła artystycznego - drewno 

42 szt. obiektów rzemiosła artystycznego - metal 15 szt. obiektów skórzanych

       51 szt. monet

36 szt. obiektów rzemiosła artystycznego - instrumenty naukowe

2
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4

EK
SP

OZ
YC

JA

Sala 2 Astronomia starożytnej Grecji. Sala 3 Średniowieczne Uniwersum.

Sala 1 Obserwacje nieba w czasach dawnych.Sala wejścia. 
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EK
SP
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YC

JA

Sala 5 Multimedialna sala edukacyjna.

Sala 4 Nowe horyzonty. Wielkie odkrycia geograficzne.

Sala H Kino 4D.

Sala 4 Nowe horyzonty. Wielkie odkrycia geograficzne.
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EK
SP

OZ
YC

JA

Sala 8 Tylny trakt.

Sala 6 Rodzina Mikołaja Kopernika. Sala 7 Kultura materialna Torunia.

Sala 9 Wysoka sień.
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EK
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JA

Sala 8 Tylny trakt.

Sala 14 Izba dzienna. Życie w późnym średniowieczu.Sala 12 Spiżarnia. Nadwieszona izdebka.

Sala 8 Tylny trakt.
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EK
SP
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JA

Sala 16 Izba dzienna. Życie w XVI i XVII w.

Sala 17 Magazyn Domu-Składu.

Sala 18 Więźba dachowa.

Sala 18 Więźba dachowa.
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EK
SP

OZ
YC

JA

Sala 26 Mikołaj Kopernik człowiek renesansu.

Sala 22 Mikołaj Kopernik w Italii.

Sala 13 Biała Sala. Nauka w czasach nowożytnych.

Sala 24 Recepcja dzieła Kopernika.
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5
Multimedia

    62 stanowiska multimedialne

w tym 10 punktów dźwiękowych 

około 30 dotykowych monitorów

pełne opisy zabytkowych obiektów  

3 fotele multimedialne  
w sali edukacyjnej 

1 spektakl „Niebo Kopernika” 
na więźbie średniowiecznej kamienicy 

3 filmy w kinie 4D

 1 „płonąca” podłoga 

EK
SP

OZ
YC

JA
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Otwarcie Domu Kopernika po modernizacji 22.06.2018. Spotkanie z mediami. Prezydent  

Torunia Michał Zaleski i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz.
Otwarcie Domu Kopernika po modernizacji 22.06.2018.  
Przemawia Dyrektor Muzeum Marek Rubnikowicz. 

Otwarcie Domu Kopernika po modernizacji 22.06.2018. Stoją m.in. autorzy wystawy Alicja 
Lubowicka (trzecia od lewej) i kier. Domu Kopernika Michał Kłosiński (czwarty od lewej).

Otwarcie Domu Kopernika po modernizacji 22.06.2018. Od lewej Prezydent Torunia  
Michał Zaleski, Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki,  

Dyrektor Muzeum Marek Rubnikowicz, była kier. Domu Kopernika Janina Mazurkiewicz.
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Przedsięwzięcia
towarzyszące wystawie
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Katalog 
 

Dom  
Mikołaja Kopernika

ponad 100 stron

około 130 ilustracji 

około 90 not katalogowych 

opisy poszczególnych sal wystawy 

przejrzysta mapa wystawy 

„Dom Mikołaja Kopernika”, 2018, Toruń, Wydanie I

Redakcja i teksty:         Michał Kłosiński, Alicja Marika Lubowicka 
Projekt, ilustracje, skład i łamanie:      Jacek Nawrocki
Korekta:          Joanna Załuska
Fotografie:  Andrzej Skowroński, Krzysztof Deczyński
                       Archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu
          Rynek Staromiejski 1 
          87-100 Toruń 
                     tel. 56 660 56 12, fax. 56 622 40 29
                     www.muzeum.torun.pl

Druk: Drukarnia: Biały Kruk
                      ul. Tygrysia 50, Sobolewo
                       15-509 Białystok
                        tel.85 74 04 704, 85 868 40 60
                         fax 85 73 37 230

ISBN: 978-83-60324-96-7

1
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Audioprzewodnik 
 

Dom  
Mikołaja Kopernika

ponad 1,5 godzinna podróż po 
wystawie z wyczerpującym  
komentarzem

3 wersje językowe
język polski

język angielski 
język niemiecki

ponad 50 urządzeń gotowych do 
użycia

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wykonanie: Movitech sp. z o.o., Kraków

2
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Aplikacja 
na smartfony 

 
wiedza rozszerzona  

przejrzysta mapa zwiedzania

wyczerpujące opisy sal

rozbudowane noty katalogowe  
zabytków umieszczonych  
na wystawie 

2 wersje językowe
język polski

język angielski 

aplikacja dostępna w powszechnych 
sklepach z apkami

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu
          Rynek Staromiejski 1 
          87-100 Toruń 
                   tel. 56 660 56 12, fax. 56 622 40 29
           www.muzeum.torun.pl

Wykonanie: Toucan sp. z o.o., Gdańsk
                     

3
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Film
animowany 

 

krótka 4  minutowa kreskówka

film zamieszczony  
jest na You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=fNQvornySP 

„Mikołaja Kopernika pierwsze spotkania z nie-
bem” to zrealizowany na zlecenie Muzeum Okrę-
gowego w Toruniu krótkometrażowy film ani-
mowany, którego bohaterem jest pewien młody 
chłopiec przejawiający coraz to większe zaintere-

sowanie otaczającym nas światem ;) 

Autor scenariusza i ilustracji:  
Paweł Pauksztełło

Współpraca:  
Hubert Smolarek

Konsultacja merytoryczna:  
Michał Kłosiński  

Alicja Lubowicka

4
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W związku z otwarciem  zmodernizowanego Domu Mikołaja Kopernika 

nową wystawę stałą promował oklejony autokar MZK Toruń.

Muzeum Okręgowe w Toruniu w trakcie prowadzenia remontu Domu Mikołaja Kopernika 
oferowało specjalnie przygotowane na ten cel koszulki okolicznościowe 
Terra Motor oraz O Robotach Sfer Niebieskich. Koszulki miały wzięcie :)

Ulotka infrmacyjna o nowej wystawie stałej. Ulotka obecna jest we wszystkich oddziałach 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, a poza tym była rozrowadzana w różnych punktach Torunia. 

Ulotka infrmacyjna o nowej wystawie stałej. Ulotka obecna jest we wszystkich oddziałach 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, a poza tym była rozrowadzana w różnych punktach Torunia. 


