
 
 

Załącznik nr 1 
 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej 
im. Zenona Erdmanna  

od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

1. Wystawy i ekspozycje 

1) W 2012 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) Wystawy plenerowe na Rynku w Szubinie: 

(1) Stulecie Domu Polskiego. Wystawa współfinansowana ze środków unijnych. 

Marzec-kwiecień 2012 r. 

(2) 1 Maja na czarno-białej kliszy. Wystawa współfinansowana ze środków 

unijnych. Maj 2012 r. 

(3) Rynek – spacer przez wieki. Wystawa współorganizowana z Urzędem 

Miasta w Szubinie. Wrzesień-grudzień 2012 r.   

(4) Oblicza czasu. Wystawa współfinansowana ze środków unijnych. 

3) W wyżej wymienionym czasie w Muzeum zaoferowano następujące ekspozycje 

czasowe: 

(1) Wystawa pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w fotografii. Wystawa na 

bazie zbiorów własnych z okazji 93. rocznicy powstania wielkopolskiego. 

Wystawa po raz pierwszy prezentowana była w formie wielkoformatowych 

wydruków. Styczeń 2012 r. 

(2) Wystawa międzynarodowa prac zawodowych artystów plastyków pt. Zeit – 

Time – Czas – Amser gościła w murach Muzeum w ramach współpracy ze 

Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Luty 2012 r. 

(3) Wystawa pt. Projekt: Kobieta pokazywana była z okazji 8 marca i łączyła 

zasoby archiwalne ze współczesnymi zdjęciami. Pokazywała obraz kobiety w 

różnych odsłonach. Marzec 2012 r. 

(4) Wystawa pt. Zodiak Jana Heweliusza została wypożyczona przez naszą 

placówkę z Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”. 

Wystawa połączona była z zajęciami edukacyjnymi związanymi z astronomią. 

Kwiecień 2012 r. 



 
 

(5) Z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Muzeum przygotowało 

wystawę pt. W obiektywie wspomnień. Kwiecień 2012 r. 

(6) W ramach Dni Szubina Muzeum przygotowało wystawę z grupą SZUBI’ART 

pt. Szubin ze starej fotografii. Maj 2012 r. 

(7) W ramach Dni Szubina Muzeum przygotowało wystawę Rynek – spacer 

przez wieki. Wystawa współorganizowana z Urzędem Miasta w Szubinie 

najpierw była pokazywana w murach Muzeum, a następnie trafiła na Rynek w 

Szubinie. Maj-lipiec 2012 r.   

(8) 5 czerwca odbył się wernisaż wystawy o ks. Janie Kątnym z okazji jubileuszu 

kapłaństwa. Wernisaż połączony z koncertem zespołu Arete z Poznania. 

(9) Z okazji 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej Muzeum zaprezentowało wystawę 

plakatów propagandowych z 1920 r. pt. Bitwa Warszawska w plakacie. 

Sierpień 2012 r. 

(10) Z okazji 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej Muzeum pokazało wystawę  

ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pt. Zagłada 

wielkopolskich elit. Wrzesień 2012 r. 

(11) W ramach XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej Muzeum prezentowało wystawę            

pt. Szubińskie świątynie. Wystawie towarzyszył koncert Elżbiety 

Szubertowskiej i Włodzimiery Różyczki. Wrzesień 2012 r. 

(12) 26 października w Muzeum obchodzono jubileusz 100-lecia Domu Polskiego 

i 20-lecia Muzeum. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa pod tym samym 

tytułem.  

(13) 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. Listopad 2012 r. 

(14) Wystawa pt. Ikona – świętych obcowanie – to ekspozycja 29 ikon 

autorstwa artysty plastyka Andrzeja Binkowskiego. Grudzień 2012 r. 

4) Wystawy z zasobów Muzeum Ziemi Szubińskiej, a odbywające się poza siedzibą naszej 

placówki: 

(1) Muzeum włączyło się w obchody 750-lecia Kcyni i udostępniło materiały 

archiwalne na wystawę okolicznościową pt. Kcynia na starej pocztówce, 

która zagościła w murach kcyńskiego ratusza z okazji roku jubileuszowego. 

(2) Wystawa ze zbiorów Muzeum pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na 

Pałukach i Krajnie prezentowana była w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Mroczy. Wystawa na bazie zbiorów własnych z 

okazji 93. rocznicy powstania wielkopolskiego prezentowana była w styczniu. 



 
 

(3) Wystawa ze zbiorów muzeum pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w 

fotografii prezentowana była w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kcyni. 

Wystawa na bazie zbiorów własnych z okazji 93. rocznicy powstania 

wielkopolskiego w lutym. 

(4) W ramach realizacji projektu Szklany Tur Kamila Czechowska opracowała 

scenariusz i zrealizowała koncepcję wystawy hutnictwa szkła w izbie 

wystawienniczej w Turze.  

 

2. Uroczystości okolicznościowe  

1) 11 stycznia Muzeum współorganizowało uroczystość 93. rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystości zaplanowano na godziny 

dopołudniowe. Atrakcją obchodów była jednodniówka wydana przez naszą 

placówkę, która rozdawana była mieszkańcom Szubina przez osobę w 

umundurowaniu powstańczym.  

2) 5 lutego z okazji wyzwolenia Szubina w Muzeum z okolicznościowym 

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

Szubertowskiej. 

3) 14 października Muzeum współorganizowało uroczystość posadzenia Dębu 

Katyńskiego pamięci majora Maksymilian Zodrowa. W uroczystości posadzenia 

dębu, która poprzedzona była mszą św., wzięła liczny udział rodzina majora. 

4) 10 i 11 listopada Muzeum 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.         

5) 15 listopada w Muzeum odbyła się uroczystość 20-lecia Krainy Uśmiechu.     

6) 28 listopada w Muzeum odbył się Koncert jesienny – poetyckie impresje, 

który współorganizowany był z Gimnazjum nr 1 w Szubinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Działalność naukowa i edukacyjna Muzeum  

Muzeum ma w swojej ofercie 89 tematów lekcji muzealnych dla czterech grup 

wiekowych oraz dorosłych. Dodatkowe tematy lekcji realizowane są we współpracy z 

nauczycielami i opiekunami grup. W swojej ofercie placówka nasza ma także filmy 

edukacyjne własnego autorstwa oraz przekazane między innymi przez Instytut Pamięci 

Narodowej, z którym współpracujemy. Muzeum realizuje także wycieczki w teren 

szlakiem historii miasta i gminy Szubin. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, 

placówka czynna jest po wcześniejszym uzgodnieniu w dowolnej porze. Oferta naszej 

placówki dostępna jest na miejscu w Muzeum lub za pośrednictwem strony internetowej. 

Informacje o ofercie i działalności Muzeum przekazywane są miedzy innymi za 



 
 

pośrednictwem muzealnej strony, portali społecznościowych oraz strony urzędu. O 

aktualnych wystawach informują także plakaty w gablocie na zewnątrz budynku i na 

terenie miasta. 

1) 5 stycznia w Muzeum odbył się po raz szósty Gminny Konkurs Wiedzy o 

Powstaniu Wielkopolskim, którego organizatorem była nasza placówka. W 

konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta 

i gminy Szubin. 

2) 18 stycznia odbyła się promocja wydawnictwa muzealnego pt. Pocztówki znad 

krawędzi przeszłości – dialog pokoleń, część III. Wydawnictwo to zbiór 

wywiadów młodzieży i osób dorosłych z najstarszym pokoleniem mieszkańców 

naszego regionu. 

3) 16 lutego dyrektor Muzeum była członkiem jury VIII Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego w Rynarzewie. 

4) 10 kwietnia odbyło się spotkanie z Agatą Jagodzińską i prezentacja 

nagrodzonego filmu pt. Tajemnica spowiedzi. 

5) W kwietniu w murach szubińskiego Muzeum odbyła się debata uczniów 

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych pt. Demokracja i samorządność w polskiej szkole na 

przykładzie Gimnazjum nr 1 w Szubinie. 

6) 21 kwietnia w murach Muzeum odbył się I Powiatowy Przegląd Kronik OSP 

Powiatu Nakielskiego. 

7) 7 maja w murach Muzeum odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego, barda, 

poety. Organizator główny Gimnazjum nr 1. 

8) 8 maja w Muzeum rozstrzygnięto III konkurs plastyczny pt. 100-lecie Domu 

Polskiego – siedziby Muzeum Ziemi Szubińskiej. Konkurs zorganizowano 

we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Szubinie. 

9) 8  maja odbył się po raz piąty w Muzeum Gminny Konkurs Wiedzy o Mieście i 

Gminie Szubin pt. Szlakiem miejsc pamięci. Konkurs współorganizowany z 

Zespołem Szkół w Szubinie. 

10) 9 maja odbył się VI rejonowy konkurs wiedzy o kościołach. Organizator 

główny Gimnazjum nr 1. 

11) 17 maja w Muzeum odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Organizator 

główny Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie.  

12) 31 maja w murach Muzeum odbył się konkurs plastyczny  pt. Moja mama, 

mój tata i ja dla dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem 

indywidualnym. Organizator główny Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Nakle, Filia w Szubinie. 

13) W sierpniu Muzeum było partnerem grupy SZUBI’ART w ramach                                

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bard


 
 

I Artystycznego Lata w Szubinie. Były to wystawy, spotkania z wierszem, 

projekcje filmowe.  

14) Z okazji 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej Muzeum zaprosiło 

mieszkańców na wykład i promocję książki pt. Śmierć w Bydgoszczy 

Wiesława Trzeciakowskiego z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. 

15) 19 września w Muzeum odbyła się projekcje filmu edukacyjnego pt. I ciało 

cicho spocznie w grobie w ramach XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

16) W Muzeum odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno-fotograficznego 

pt. Mój nauczyciel i ja. Organizator główny Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle, Filia w Szubinie. 

17) Muzeum wraz z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym wydało VIII 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 14 listopada. 

18) W październiku ukazała się publikacja pt. Barcin i okolica na starej 

pocztówce autorstwa Zbigniewa Zwierzykowskiego. Muzeum udostępniło 

pocztówki ze swoich zbiorów do tego wydawnictwa. 

19) W październiku Muzeum przygotowało akcję edukacyjną pt. Zapal znicz 

pamięci. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą na cmentarzu w Szubinie i w 

świetlicy w Rynarzewie mówiono o tym, co to jest pamięć, o poległych i 

zmarłych bohaterach. W akcji wzięło udział około 20 grup, z których część 

samodzielnie odwiedziła miejsca pamięci i zapaliła symboliczny znicz.  

20) W listopadzie Muzeum realizowało projekt polsko-niemieckiej współpracy 

młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie z partnerską szkołą w 

Bergen w Niemczech. Młodzież z Polski i Niemiec realizowała projekt w oparciu 

o zbiory Muzeum.  

21) W grudniu w Muzeum odbyło się spotkanie młodzieży z Jackiem 

Zieliniewiczem, więźniem obozu KL Auschwitz 

22) Przy Muzeum działają organizacje, które organizują tu swoje spotkania 

cyklicznie i współpracują z naszą instytucją: 

a) Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Szubinie 

b) Koło Seniorów Harcerskich 

c) Klub Młodych Filatelistów   

23) W placówce odbyły się także inne uroczystości i spotkania szubińskich 

placówek oświatowych i organizacji. 

 



 
 

4. Zwiedzający i korzystający ze zbiorów: 

1) Od stycznia do grudnia 2012 r. łącznie placówkę odwiedziło 6803 osoby. Byli 

to zwiedzający, uczestnicy spotkań i 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.  

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. Muzeum 

prowadzi także strony za pośrednictwem portali społecznościowych. Nazwy 

stron: 

 WWW.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 33.692 pozycje, 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 2012 r. tymi drogami nabyto 156 sztuk. 

 

 
 
 
 

Szubin, 23.01.2012 r. 
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