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Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1. Wystawy i ekspozycje
1) W 2013 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 – częściowo nowa aranżacja ekspozycji w oparciu o
nabytki.
2) Wystawy plenerowe na rynku w Szubinie:
(1) Powstanie
Wielkopolskie
1918-1919
w
fotografii.
Wystawa
współfinansowana ze środków unijnych. Luty-marzec 2013 r.
(2) Między Notecią a Gąsawką. Wystawa współfinansowana ze środków
unijnych. Kwiecień-maj 2013 r.
(3) Magiczne miejsca − dworce kolejowe powiatu nakielskiego. Wystawa
współfinansowana ze środków unijnych. Czerwiec-lipiec 2013 r.
(4) Oblicza Czasu − wystawa starych pocztówek ze zbiorów Muzeum, część
II. Wystawa współfinansowana ze środków unijnych. Sierpień-październik 2013
r.
(5) Wspomnienia połączą nas. Wystawa z okazji 100-lecia Szkoły
Podstawowej nr 1 w Szubinie. Wystawa przygotowana i opracowana przez
Muzeum Ziemi Szubińskiej. Październik-grudzień 2013 r.
(6) Powstanie
Wielkopolskie
1918-1919
w
fotografii.
Wystawa
współfinansowana ze środków unijnych. Grudzień 2013 r.
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 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Wystawa po raz pierwszy prezentowana była w formie wielkoformatowych
wydruków. Styczeń 2013 r.
(2) Wystawa w ramach ogólnopolskiego Roku Jana Czochralskiego pt. Prof. Jan
Czochralski. Wystawa wypożyczona z Urzędu Miejskiego w Kcyni. Luty
2013 r.
(3) Wystawa pt. Wilno Miłosza. Wystawa wypożyczona z Muzeum Okręgowego w
Bydgoszczy. Marzec 2013 r.
(4) Między Notecią a Gąsawką. Wystawa współfinansowana ze środków
unijnych. Marzec 2013 r. Wystawa na bazie zbiorów własnych i depozytów.
Wystawie towarzyszył koncert zespołu Ingenium.
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(5) Wystawa pt. Zbrodnia Katyńska. Wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci
Narodowej. Kwiecień 2013 r.
(6) Magiczne miejsca − dworce kolejowe powiatu nakielskiego. Wystawa na
bazie zbiorów własnych i depozytów. Wystawa współfinansowana ze środków
unijnych. Maj 2013 r.
(7) Wystawa prac plastycznych dotyczących kolei autorstwa Krystyny i Mirosława
Banach. Wystawa ze zbiorów autorów. Maj 2013 r.
(8) Wystawa pt. Szubin − Dinxperlo. Wystawa na bazie zbiorów własnych i
depozytów. Wystawa podsumowująca trzydziestoletnią współpracę z
holenderskim miastem. Maj 2013 r.
(9) Wystawa pt. Ks. Jan Kątny z okazji 90 urodzin kapłana. Wystawa na bazie
zbiorów własnych i depozytów. Czerwiec-lipiec 2013 r.
(10) Oblicza Czasu − wystawa starych pocztówek ze zbiorów Muzeum, część
II. Wystawa współfinansowana ze środków unijnych. Czerwiec 2013 r.
(11) Wystawa pt. Kiedyś byli ludzie. Wystawa prac plastycznych Pawła Pietronia
ze zbiorów autora. Czerwiec 2013 r.
(12) Wystawa pt. Szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Wystawa w ramach
projektu, którego partnerem było Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. Lipiecsierpień 2013 r.
(13) Wystawa pt. Pińsko. Wystawa w ramach jubileuszu 800-lecia miejscowości.
Lipiec 2013 r.
(14) Wystawa pt. Podróż Sentymentalna. Wystawa pocztówek. Lipiec-sierpień
2013 r.
(15) Wystawa pt. Kościoły gminy Szubin. Wystawa w ramach Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Wrzesień 2013 r. Wystawie towarzyszyła projekcja filmu o
tematyce religijnej.
(16) Wystawa międzynarodowej sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej pt.
Wschód – Zachód. Wystawa we współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Nakle n. Notecią. Październik 2013 r.
(17) Wystawa posterowa pt. Wyczółkowski. Wystawa wypożyczona z Muzeum
Okręgowego w Bydgoszczy. Październik-listopad 2013 r.
(18) 25 października odbyła się wystawa prac projektowych studentów kierunku
Architektura Wnętrz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w
Bydgoszczy na temat zagospodarowania ruin zamku w Szubinie i Łabiszynie.
Wystawie towarzyszyło spotkanie na ruinach zamku.
(19) Wspomnienia połączą nas. Wystawa z okazji 100-lecia Szkoły
Podstawowej nr 1 w Szubinie. Wystawa przygotowana i opracowana przez
Muzeum Ziemi Szubińskiej. Listopad 2013 r.
(20) Baczność! Sztandar wprowadzić. Wystawa na bazie zbiorów własnych,
między innymi sztandarów z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Listopad-grudzień 2013 r.
(21) Wystawa pt. Twarze Powstania Wielkopolskiego. Wystawa ze środków
unijnych. Grudzień 2013 r.
4) Wystawy z zasobów Muzeum Ziemi Szubińskiej, a odbywające się poza siedzibą naszej
placówki:
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(1) Muzeum włączyło się w obchody 800-lecia Pińska i udostępniło materiały
archiwalne na wystawę okolicznościową podczas festynu w tej miejscowości.
(2) Wystawa ze zbiorów Muzeum pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na
Pałukach i Krajnie prezentowana była w Gimnazjum w Mroczy w ramach
tamtejszych obchodów rocznicowych. Wystawa na bazie zbiorów własnych
z okazji 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego prezentowana była w
styczniu.
(3) Wystawa ze zbiorów Muzeum pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na
Pałukach i Krajnie prezentowana była w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w
Nakle n. Notecią. Wystawa na bazie zbiorów własnych z okazji 94. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego prezentowana była w styczniu.
(4) Szubińskie Muzeum udostępniło eksponaty etnograficzne na ekspozycję w
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n. Notecią i Szkole Podstawowej nr 1 w
Szubinie.
2. Uroczystości i spotkania okolicznościowe
1) 11 stycznia Muzeum współorganizowało uroczystość 94. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystości zaplanowano na godziny
popołudniowe.
2) 22 stycznia delegacja złożyła kwiaty na mogile powstańca styczniowego w
ramach obchodów 150-rocznicy Powstania Styczniowego.
3) 27 stycznia z okazji wyzwolenia Szubina w Muzeum z okolicznościowym
koncertem wystąpił Chór im. bł. Jana Pawła II pod kierunkiem prof. Elżbiety
Szubertowskiej.
4) 8 i 11 listopada Muzeum było współorganizatorem Święta Niepodległości. W
Muzeum Ziemi Szubińskiej 8 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) 9 listopada w Muzeum odbyło się spotkanie w ramach 100-lecia Szkoły
Podstawowej nr 1.
6) 22 listopada w Muzeum odbyła się wieczornica harcerska połączona z
koncertem zespołu EDRAANTA.
7) 18 grudnia w Muzeum odbył się koncert pt. Do Betlejem nie jest daleko, który
współorganizowany był przez Gimnazjum nr 1 w Szubinie.
3. Działalność naukowa, edukacyjna i społeczna Muzeum
Muzeum ma w swojej ofercie około 90 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.
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Informacje o ofercie i działalności Muzeum przekazywane są między 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) 10 stycznia w Muzeum odbył się po raz siódmy 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) W 2013 r. aktywną działalność prowadziło Koło Filatelistyczne. Spotkania
odbywały się średnio co 1,5 miesiąca.
3) W 2013 r. aktywną działalność prowadził Krąg Seniorów Harcerskich.
Spotkania odbywały się co miesiąc.
4) W 2013 r. w Muzeum odbywały się spotkania członków Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego Koło w Szubinie im. ks. Ludwika Sołtysińskiego.
5) W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima Muzeum realizowało projekt
autorski pt. Zakładka z Julianem Tuwimem.
6) 4 lutego dyrektor Muzeum brała udział w pracach jury 10. Konkursu
Recytatorskiego w Rynarzewie.
7) W ramach współpracy z AK Słupy Muzeum uczestniczyło w realizacji projektu
pt. Wielkopolskimi śladami zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
8) W ramach współpracy z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym Muzeum
uczestniczyło w projekcie pt. Szlakiem Powstania Wielkopolskiego.
 W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w 2013 r. w Muzeum
odbyły się szkolne uroczystości i spotkania. Były to między innymi: Dzień
Dziadka i Babci, Tydzień Ekologiczny, Konkurs pt. The Best Team.
9) W ramach współpracy z Samorządowym Przedszkolem nr 3 w 2013 r. w
Muzeum odbyły się szkolne uroczystości i spotkania.
10) W ramach współpracy z Gromadą Zuchową „Ogniste Pióra” w Muzeum w
2013 r. odbywały się uroczystości i spotkania.
11) W ramach współpracy z Wielopoziomową Drużyną Harcerską w Muzeum w
2013 r. odbywały się uroczystości i spotkania.
12) 7 maja w Muzeum odbył się VI Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubin.
Konkurs organizowany jest przy współpracy z Zespołem Szkół w Szubinie i
Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy.
13) W maju 2013 r. Muzeum uczestniczyło w ustalaniu punktów
geocoachingowych na terenie miasta i gminy Szubin. W Muzeum odbyły się
spotkania osób zainteresowanych tym tematem.
14) 9 maja w Muzeum rozstrzygnięto IV konkurs plastyczny pt. Szkoła oczami
dziecka. Konkurs zorganizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w
Szubinie.
15) Muzeum było partnerem I Liceum Ogólnokształcącego w ramach konkursu na
prezentację multimedialną o tematyce historycznej.
16) 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.
17) W placówce 5 września i 24 października odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej
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w Szubinie.
18) W październiku Muzeum przygotowało akcję edukacyjną pt. Zapal znicz
pamięci. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą mówiono o tym, co to jest
pamięć, o poległych i zmarłych bohaterach.
19) W październiku odbyło się spotkanie z Ewą Wachowiak dotyczące ochrony
przyrody na terenie Pałuk i Krajny.
20) 22 października w Muzeum odbyło się spotkanie młodzieży z Jackiem
Zieliniewiczem, więźniem obozu KL Auschwitz.
21) 24 października odbyło się w Muzeum spotkanie z Tomaszem Ceranem z
IPN Bydgoszcz dotyczące Akcji „Burza” i AK. W spotkaniu uczestniczyła
młodzież z gimnazjum.
22) 14 listopada w Muzeum odbyło się przedstawienie pt. Nikt mnie nie zna.
Przedstawienie na podstawie sztuki Aleksandra Fredro odbyło się w ramach
Roku Aleksandra Fredry. Na deskach Domu Polskiego wystąpiła grupa
teatralna z Lisewa Kościelnego.
23) 15 listopada w Muzeum odbył się konkurs o tematyce religijnej organizowany
przez Gimnazjum nr 1 i Zespół Szkół w Szubinie. W grudniu odbyło się
podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.
24) W ramach współpracy ze strażą pożarną w Muzeum odbyły się eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz podsumowanie konkursu
plastycznego pt. Młodzież zabiega pożarom oraz spotkanie coroczne OSP
Szubin.
25) 9 listopada Muzeum było partnerem przedsięwzięcia pt. III Piknik przy
bunkrze.
26) 25 listopada w Muzeum odbyło się spotkania z autorem Arkadiuszem
Gołębiewskim i projekcja filmu pt. Kwatera „Ł”. Spotkanie organizowało
Gimnazjum nr 1.
27) W ramach pierwszego projektu unijnego Muzeum wydało foldery informacyjne
w nakładzie 4000 szt. Tematy folderów: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
w fotografii; Między Notecią a Gąsawką; Magiczne miejsca − dworce
kolejowe powiatu nakielskiego; Oblicza Czasu − wystawa starych
pocztówek ze zbiorów Muzeum.
28) W ramach drugiego projektu unijnego Muzeum wydało folder informacyjny pt.
Chwała zwycięzcom. Bezpłatny folder był rozdawany na ulicach Szubina 27
grudnia 2013 r. przez osobę w mundurze z czasów powstania.
29) W okresie przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia w Muzeum
odbywały się popołudniowe zajęcia dla grup pt. Po godzinach. Dotyczyły one
polskiej tradycji świątecznej i połączone były z zajęciami plastycznymi. W
zajęciach obok grup z Szubina (kółka, dzieci z Krainy Uśmiechu, harcerze)
brały udział także dzieci z Szaradowa i Rynarzewa.
30) W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wiara Lecha z Poznania Muzeum
uczestniczyło w projekcie wymiany i renowacji nagrobków powstańców
wielkopolskich na cmentarzu w Szubinie. Wymieniono całkowicie 3 nagrobki,
renowacji poddano 1 nagrobek powstańczy.
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4. Zwiedzający i korzystający ze zbiorów:
1) Od stycznia do grudnia 2013 r. łącznie placówkę odwiedziło 6861 osób. 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) Dwóch studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
odbywało w Muzeum praktyki zawodowe.
4) 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) Systematycznie informacje dotyczące Muzeum i także wydarzeń lokalnych
umieszczane są na portalu WWW.szubin.pl.
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 34.087 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 2013 r. tymi drogami nabyto 395 sztuk. Najliczniejszy był
dar Jadwigi Kadow, który dotyczył jej męża, działacza społecznego Mariana
Kadowa.

Szubin, 31.01.2013 r.

