
 
 

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej 
im.  Zenona  Erdmanna  

od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 

1. Wystawy i ekspozycje 

1) W 2011 r. czynne były w Muzeum ekspozycje stałe: 

(1)  Sędziwój z Szubina i jego zamek,  

(2)  Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Szubińskiej, 

(3)  Związek Harcerstwa Polskiego na Ziemi Szubińskiej – nowa aranżacja 

ekspozycji, 

(4)  II wojna światowa i obozy jenieckie – częściowo nowa aranżacja ekspozycji, 

(5)  Kultura materialna Pałuk.   

2) W wyżej wymienionym czasie w Muzeum zaoferowano następujące ekspozycje 

czasowe: 

(1) Wystawa czasowa pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wystawa na bazie 

zbiorów własnych. Wystawa po raz pierwszy prezentowana była w formie 

wielkoformatowych wydruków.  Styczeń – luty 2011 r. 

(2) Wystawa pt. Polka 1939-1945 została wypożyczona z Fundacji im. Gen. 

Elżbiety Zawackiej w Toruniu i pokazywała obraz kobiety w różnych 

formacjach militarnych lub paramilitarnych. Marzec 2011 r. 

(3) Wystawa pt. Polskie państwo podziemne 1939-1945 pokazywana była w 

kwietniu 2011 r. w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej. Wystawa 

wypożyczona została ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 

Wielkopolski w Poznaniu.  

(4) W maju 2010 r. w ramach Dni Szubina Muzeum przygotowało wystawę              

pt. Pałuki bez granic. Wystawa była współtworzona przez szubińskie 

Muzeum, a finansowana i koordynowana była przez muzeum w Biskupinie. 

(5) 12 maja w Muzeum prezentowano wystawę jednodniową na temat powstania 

wielkopolskiego w ramach podsumowania projektu. 

(6) Wystawa pt. Szlakiem kościołów katolickich powiatu nakielskiego powstała w 

ramach projektu Akcji Katolickiej w Słupach z udziałem Muzeum Ziemi 

Szubińskiej, była prezentowana w szubińskim Muzeum. Czerwiec – sierpień 

2011 r.  

(7) Wystawa pt. Barwy wszechświata składała się z wielkoformatowych wydruków 

zdjęć miłośników astronomii. Wystawie towarzyszyła prelekcja i prezentacja 

multimedialna. Czerwiec – lipiec 2011 r. 

(8) W ramach XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej Muzeum prezentowało wystawę            

pt. Krzyże i kapliczki na Pałukach i Krajnie. Wystawa pokonkursowa. 



 
 

(9) Wystawa pt. Sąsiedzi, których już nie ma autorstwa Daniela Pacha została 

wypożyczona z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i była prezentowana w 

ramach uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy na byłym cmentarzu 

żydowskim w Szubinie. 

(10) Wystawa pt. Podróż sentymentalna związana była z kartami pocztowymi, 

które w grudniu 2010 r. darował szubińskiemu Muzeum Hans Joachim Fritz z 

Freren (Niemcy). Wystawa miała kształt wydruków wielkoformatowych i była 

dwujęzyczka. 

(11) Szubin rozpoczął uroczystości Święta Niepodległości dzień wcześniej. 10 

listopada w Muzeum odbył się wernisaż wystawy pt. Twórcy Niepodległej. 

Wystawa we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie. W 

gablotach pokazywane były eksponaty ze zbiorów własnych, które zawierają 

nasze symbole narodowe. 

(12) Wystawa pt. Stan Wojenny zorganizowana została w ramach obchodów 30. 

rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Grudzień 2011 r. 

2. Uroczystości okolicznościowe  

1) 11 stycznia Muzeum współorganizowało uroczystość 92. rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919 r. Uroczystości zaplanowano na godziny 

popołudniowe z wykorzystaniem płonących pochodni i światła. Uroczystości 

rozpoczęto o godz. 16.00 na cmentarzu parafialnym. Następnie  zebrani udali 

się do Muzeum, gdzie obejrzeli część artystyczną i wystawę okolicznościową 

przygotowaną w formie wielkoformatowych wydruków.  

2) 23 stycznia z okazji wyzwolenia Szubina w Muzeum z okolicznościowym 

koncertem wystąpił Chór im. Jana Pawła II pod kierunkiem prof. Elżbiety 

Szubertowskiej. 

3) 8 maja w Muzeum odbyła się wieczornica pt. Jan Paweł II – Apostoł Miłości. 

Wieczornica była współorganizowana z Akcją Katolicką w Szubinie i 

Gimnazjum nr 1.  

4) 15 września w Słupach podsumowano projekt pt. Szlakiem kościołów 

katolickich powiatu nakielskiego  z udziałem Muzeum Ziemi Szubińskiej.  

5) 18 września Muzeum współorganizowało uroczystość patriotyczną w 

Samoklęskach Dużych dotyczącą poświęcenia odnowionych grobów trzech 

powstańców wielkopolskich. 

6) 21 września  Muzeum współorganizowało uroczystość na byłym cmentarzu 

żydowskim związaną z odsłonięciem pamiątkowej tablicy.  

7) 24 września Muzeum prezentowało wystawę pt. Obóz jeniecki w  Szubinie w 

ramach Pikniku przy Bunkrach w  Gołańczy. 

8) 10 i 11 listopada Muzeum Ziemi Szubińskiej było współorganizatorem Święta 

Niepodległości. W Muzeum Ziemi Szubińskiej 10 listopada o godz. 17.00 



 
 

odbyła się wieczornica, na której program słowno-muzyczny zaprezentowała 

Jolanta Muzalewska i młodzież z Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Program 

przygotowany został pod kierunkiem wicedyrektor i nauczycielki historii Marleny 

Posadzy oraz Jolanty Muzalewskiej. Atrakcją spotkania był około 

dwudziestominutowy materiał filmowy z ubiegłorocznych obchodów. 

9) 2 grudnia w Muzeum odbyła się uroczystość patriotyczna związana z 30. 

rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W ramach uroczystości 

odbyła się wystawa oraz koncert. 

 

3. Działalność naukowa i edukacyjna Muzeum  

1) 11 stycznia w Muzeum odbył się po raz piąty gminny konkurs wiedzy o 

powstaniu wielkopolskim, którego organizatorem była nasza placówka. 

2) 16 lutego dyrektor Muzeum była członkiem jury VIII Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego w Rynarzewie. 

3) 17 lutego odbyła się promocja wydawnictwa muzealnego pt. Społeczna 

działalność księży katolickich Pałuk i Krajny w XIX i XX wieku. 

4) 17 lutego odbyła się promocja wydawnictwa Sławomira Łanieckiego pt. 

Nadnoteckie pałace, dwory, folwarki Krajny i Pałuk. 

5) 20 lutego dyrektor Muzeum była członkiem komisji konkursowej w Powiatowym 

Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w Sadkach. 

6) 15 marca w Muzeum odbyło się spotkanie w ramach  projektu Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej w Słupach, który realizowany był przy udziale naszej 

placówki. W ramach zadania odbyły się prelekcje, wycieczki i wystawy.  

7) 18 marca Muzeum zorganizowało spotkanie połączone z projekcją filmową pt. 

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

8) 1 kwietnia Muzeum zorganizowało spotkanie w ramach pamięci o Janie Pawle 

II połączone z projekcją filmu pt. Pielgrzym.  

9) 9 kwietnia dyrektor uczestniczyła w V Krajowym Zjeździe Delegatów TPPW w 

Poznaniu. 

10) 5 maja w Muzeum rozstrzygnięto II konkurs plastyczny pt. Herb Szubina. 

Konkurs zorganizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w 

Szubinie. 

11) 9 maja Muzeum przygotowało dla seniorów spotkanie historyczne w ramach 

Dni Szubina. 

12) 10 maja odbył się po raz czwarty w Muzeum Gminny Konkurs Wiedzy o 

Mieście i Gminie Szubin pt. Szlakiem miejsc pamięci. Konkurs 



 
 

współorganizowany z Zespołem Szkół w Szubinie. 

13) 12 maja w Muzeum podsumowano projekt pt. „Utworzenie strony internetowej 

i wydanie przewodnika promującego Miejsca Pamięci Narodowej związanej z 

Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”. Projekt o zasięgu ogólnopolskim skupił 

około 70 partnerów, którzy współtworzą stronę internetową: 

WWW.powstanie.szubin.net.  

14) 27 maja Muzeum przygotowało projekcję filmów archiwalnych i edukacyjnych 

w ramach Nocy w Muzeum. 

15) 11 września w Muzeum rozstrzygnięto II konkurs fotograficzny pt. Krzyże i 

kapliczki na Pałukach i Krajnie. Udział w konkursie wzięli dorośli, młodzież i 

dzieci z terenu gminy Szubin, Kcynia, Sadki.  

16) 13 września w Muzeum odbyły się projekcje filmu edukacyjnego pt. Zawód 

Prymas w ramach XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

17) Muzeum wraz z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym wydało VII tom  

publikacji pt. Duch i czas. Materiały do dziejów Szubina i Ziemi Szubińskiej.  

Promocja wydawnictwa, które współfinansowane było przez STK i Starostwo 

Powiatowe w Nakle nad Notecią, odbyła się w Muzeum 28 października. 

18) 20 grudnia w Muzeum odbył się koncert kolęd we współpracy z Gimnazjum               

nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1.  

19) W placówce odbyły się także uroczystości i spotkania: Szkoły Podstawowej     

nr 1, Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 3, Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego Koło w Szubinie, koła seniorów harcerskich i inne. 

20) Muzeum wypożyczało swoje zbiory do Domu Kultury w Gołańczy. 

21) Muzeum wypożyczyło swoje zbiory do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle 

nad Notecią. 

4. Zwiedzający i korzystający ze zbiorów: 

1) Od stycznia do grudnia 2011 r. łącznie placówkę odwiedziło 6706 osób. Byli to 

zwiedzający, uczestnicy prelekcji, lekcji muzealnych, korzystający z materiałów 

zgromadzonych w archiwum Muzeum. 

2) W wyżej wymienionym czasie ze zbiorów Muzeum do celów naukowych w 

dalszym ciągu korzystała młodzież szkolna, studenci, miłośnicy historii. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się: okres międzywojenny  w 

Szubinie, powstanie wielkopolskie na terenie byłego powiatu szubińskiego oraz 

prasa pałucka.  

3) Muzeum ma swoje strony internetowe, na których zawarte są informacje o 

działalności Muzeum, a także za pośrednictwem której wymieniane zostają 

informacje z miłośnikami ziemi szubińskiej z kraju i zagranicy. Nazwy stron: 

 WWW.muzeum@szubin.net 

http://www.powstanie.szubin.net/
mailto:muzeum@szubin.net


 
 

 WWW.powstanie.szubin.net 

 www.bip.muzeum.szubin.net 

 

5. Współpraca: 

Muzeum systematycznie współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, 

społecznymi, kolekcjonerami, samorządami. Współpraca polega na: 

 organizacji wystaw, 

 organizacji konkursów, 

 organizacji uroczystości,   

 pracach w komisjach konkursowych, 

 i inne. 

 

 

6. Inwentaryzacja i gromadzenie dóbr kultury 

Zbiory Muzeum wynoszą 33.536 pozycji, które zinwentaryzowano w trzech 

działach: Sztuka, Etnografia, Historia. Ostatni dział Historia podzielono na 

księgi:  Historia, Archiwalia, Fotografia, Księgozbiór. Najliczniejszy jest zbiór 

archiwaliów, na który składają się: czasopisma,  dokumenty osobiste, kroniki, 

akta urzędowe administracji, dokumenty związane z działalnością organizacji i 

instytucji, filatelistyka, filumenistyka i inne. Zbiory gromadzone są poprzez 

darowizny i zakupy. W 2011 r. tymi drogami nabyto 277 szt. 

 

 
 
 
 

Szubin, 23.01.2011 r. 

http://www.powstanie.szubin.net/

