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Załącznik nr 1 
 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej 
im. Zenona Erdmanna  

od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

I. Wystawy i ekspozycje 

1. W 2015 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, 

4) II wojna światowa i obozy jenieckie, 

5) Kultura materialna Pałuk. 

2. Wystawy plenerowe na rynku w Szubinie: 

1) Szubin to brzmi dumnie. Styczeń-luty 2015 r. 

2) Pod dobrymi skrzydłami. Szubin z lotu ptaka. Marzec-kwiecień 2015 r. 

3) Polowanie na Pelikana. Maj-czerwiec 2015 r. 

4) Światła Kosmosu. Lipiec-sierpień  2015 r. 

5) 600-lecie miasta Szubina. Wrzesień- grudzień 2015 r. 

W związku z dewastacjami wystaw plenerowych na rynku w Szubinie ubytki w 

ekspozycji były uzupełniane planszami z innych wystaw, które były już 

prezentowane w przestrzeni publicznej. Z uwagi na koszt nie wykonywano 

dodruku zniszczonych plansz. 

 

3. W wyżej wymienionym czasie w Muzeum zaoferowano następujące ekspozycje 

czasowe: 

1) Wystawa pt. Powstanie Wielkopolskie. Wystawa na bazie zbiorów własnych 

oraz kolekcjonerów i instytucji z regionu. Styczeń  2015 r. 

2) Wystawa pt. Ks. prałat Jan Kątny. Wystawa na bazie zbiorów własnych była 

prezentowana w związku ze śmiercią zasłużonego dla Szubina i regionu 

kapłana. Styczeń-marzec  2015 r. 

3) Wystawa pt. Szubin na mapie. Wystawa na bazie zbiorów własnych. Luty-

marzec 2015 r. 

4) Wystawa pt. Zamek rycerski w Szubinie. Organizator Zespół Szkół 

Specjalnych 

5) Wystawa pt. Pod dobrymi skrzydłami. Szubin z lotu ptaka. Wystawa we 

współpracy z Urzędem Miejskim w  Szubinie na bazie zdjęć lotniczych Andrzeja 

Romana Kolińskiego z zasobów urzędu. Luty-kwiecień 2015 r. 

6) Wystawa pt. Przyjazny Szubin. Edukacja, rehabilitacja i praca dzieci i 

młodzieży z niepełnosprawnościami.  Głównym organizatorem był Zespół 

Szkół Specjalnych. Marzec 2015 r.  

7) Wystawa pt. Wokół nas ze zbiorów Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz zasobów 

Urzędu Miejskiego prezentowała zdjęcia zwierząt występujących w Szubinie i 
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okolicy. Plansze uzupełnione zostały wierszami o tematyce ekologicznej w 

ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym z Barcina. Kwiecień-

maj 2015 r. 

8) Wystawa pt. Polowanie na pelikana. Wystawa na bazie zbiorów własnych i 

depozytów. Maj 2015 r.  

9) Wystawa pokonkursowa pt. Dzień pelikana. Głównym organizatorem wystawy 

była Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie. Maj 2015 r. 

10) Wystawa pt. Leśna skrzynia skarbów. Wystawa Przedszkola 

Samorządowego nr 3. Czerwiec 2015 r. 

11) Wystawa pt. Kołaczkowo we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasza 

Nadzieja z Kołaczkowa prezentowana była w świetlicy w Kołaczkowie w 

czerwcu oraz w Pałuckim Zakątku w grudniu 2015 r.  

12) Wystawa pt. Jubileusz 600-lecia miasta nawiązywała do jubileuszu z 

1965 r. Powstała na bazie zbiorów własnych. Czerwiec-sierpień 2015. 

13) Układ idealny. Wystawa na bazie zbiorów własnych we współpracy z  

Urzędem Miejskim. Wrzesień-październik 2015 r. 

14) Wystawa pt. Kolekcja biblijna. Wystawa ze zbiorów Muzeum 

Regionalnego w Wągrowcu. Wrzesień-październik 2015 r. 

15) Wystawa pt. Inspiruje nas jego pasja – profesor Emil Chroboczek. 

Wystawa realizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. Wrzesień-

październik 2015 r.  

16) Wystawa pt. Szubin oczami artystów. Wystawa na bazie zbiorów 

własnych i depozytów. Listopad-grudzień 2015 r. 

17) Wystawa pt. Album rodzinny. Wystawa na bazie zbiorów własnych i 

depozytów. Grudzień 2015 r. 

18) Wystawa pt. Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej. Grudzień 

2015 r. 

19) W ramach 97. rocznicy powstania wielkopolskiego prezentowana była 

wystawa pt. Natchnieni zwycięskim powstaniem wielkopolskim 1918-1919. 

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

naszej placówki: 

1) Wystawa pt. Twarze Powstania Wielkopolskiego. Wystawa na bazie 

zbiorów własnych z okazji 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 

prezentowana była w styczniu w Mroczy. 

2) Wystawa pt. Kołaczkowo we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasza 

Nadzieja z Kołaczkowa prezentowana była w świetlicy w Kołaczkowie w czerwcu 

oraz w Pałuckim Zakątku w grudniu 2015 r.  

 

II. Uroczystości i spotkania okolicznościowe  

1) 11.01.2015 r. Muzeum współorganizowało uroczystość 96. rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pierwsza część uroczystości odbyła 

się na cmentarzu w Szubinie, a następnie w Muzeum Ziemi Szubińskiej, gdzie 

odbyła się okolicznościowa akademia. Koordynatorem uroczystości było 
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Muzeum Ziemi Szubińskiej. 

2) 1.02.2015 r. z okazji wyzwolenia Szubina w Muzeum z okolicznościowym 

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

Szubertowskiej.  

3) 1.03.2015 r. w ramach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się pokaz 

filmu Arkadiusza Gołębiewskiego pt. Dzieci kwatery „Ł” wraz z pogadanką. 

4) 8.05.2015 r. Muzeum koordynowało szubińskie obchody upamiętniające 

70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystość odbyła się na 

cmentarzu w Szubinie przed pomnikiem ofiar II wojny światowej. W 

uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji i 

władz, młodzież szkolna i mieszkańcy. Uczestnicy zamiast wiązanek kwiatów 

poproszeni zostali o przyniesienie zniczy, na które naklejono klepsydry z 

imionami i nazwiskami ofiar II wojny światowej.  

5) W muzeum odbyła się 19.06.2015 r. uroczysta sesja Rady Miejskiej 

związana z jubileuszem miasta. 

6) 31.07.2015 r. na cmentarzu odsłonięto tablicę informacyjną dotyczącą 

spoczywających na cmentarzu weteranów powstania wielkopolskiego. Muzeum 

było współorganizatorem działania.  

7) 17.09.2015 r. Muzeum upamiętniło rocznicę 17.09.1939 r. filmem 

edukacyjnym z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej pt. Szesnastu  oraz 

złożeniem zniczy pod pomnikiem na placu Kościelnym. 

8) 10 i 11 listopada Muzeum było współorganizatorem Święta 

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

rozpoczęła się wieczornica, na której program słowno-muzyczny 

zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół w Rynarzewie.  Dzięki tej inicjatywie 

młodzież z kolejnej szkoły miała okazję pokazać swoje umiejętności szerszej 

publiczności na scenie w Muzeum. 

9) 13.12.2015 r. odbył się w Muzeum seans filmowy pt. Buntownicy autorstwa 

Wojciecha Szumowskiego.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

III. Działalność naukowa, edukacyjna i społeczna Muzeum  

Muzeum ma w swojej ofercie około 80 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. Filmy te służą jako 

uzupełnienie spotkań edukacyjnych, które odbywają się w Muzeum. 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 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 
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miasta. 

Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami i bezpłatnie udostępnia salę 

oraz zasoby na potrzeby społeczności lokalnej. Działanie to polegają między 

innymi na: 

 przygotowaniu sali, 

 przygotowanie krzeseł z blatami na konkurs, 

 wykonaniu dokumentacji fotograficznej,  

 wysyłce materiałow informacyjnych do mediów, umieszczeniu informacji na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych, 

 udostępnieniu sprzętu nagłaśniającego oraz komputerowego, 

 udostępnieniu zaplecza, 

 udostępnieniu wyposażenia np. termosów, plansz ekspozycyjnych, antyram, 

sztalug, 

 sprzątnięciu sali oraz zaplecza sanitarnego po zakończeniu uroczystości czy 

spotkania.  

 

1) 8 stycznia w Muzeum odbył się po raz dziewiąty 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. Konkurs współorganizowany jest przez muzeum i 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

2) 15.01.2015 r. w muzeum zainaugurowano autorski projekt związany z 

jubileuszem pt. Album rodzinny mieszkańców Szubina i okolicy. Podczas 

spotkania wystąpili soliści z zespołu Ingenium pod kierunkiem Jolanty 

Muzalewskiej. Projekt miał na celu włączenie mieszkańców Szubina oraz 

osób związanych z naszym miastem do udostępnienia archiwalnych zdjęć.  

3) 27.01.2015 r. odbyło się w posiedzenie rady przedsiębiorców związane z 

organizacją obchodów 650-lecia. Organizatorem był Urząd Miejski we 

współpracy z Muzeum.  

4) 29.01.2015 r. i 30.12.2015 r. odbyły się posiedzenia Rady Miejskiej. 

Organizatorem był Urząd Miejski we współpracy z Muzeum. 

5) 31.01.2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Szubin. Organizatorem 

było OSP we współpracy z Muzeum. 

6) 5.02.2015 r. Kamila Czechowska wzięła udział w działaniu edukacyjnym „Sąd 

nad Powstaniem Wielkopolskim” w Zespole Szkół w Rynarzewie.  

7) 12.02.2015 r. odbyło się spotkanie z podróżnikiem Szymonem Springerem pt. 

Za horyzont.  Motocyklem do Australii sobą dla świata. Organizatorem był 

Urząd Miejski we współpracy z Muzeum. 

8) 16.02.2015 r. w Zamościu dyrektor muzeum wzięła udział w spotkaniu po I 

biegu im. Mariusza Wachtla.  

9) W lutym dyrektor Muzeum brała udział w pracach jury 12. Konkursu 

Recytatorskiego w Rynarzewie.  

10) W czasie ferii zimowych Muzeum przygotowało zajęcia edukacyjne. 

Tematyka zajęć związana była ze sztuką i symbolami narodowymi. 

11) Muzeum realizowało wspólnie z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym 
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projekt ze środków powiatu nakielskiego pt. Natchnieni zwycięskim 

powstaniem wielkopolskim 1918-1919.  Wystawie autorskiej towarzyszyły 

zajęcia z wykonywania breloków personalizowanych. 

12) 1.03.2015 r. w ramach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się pokaz 

filmu Arkadiusza Gołębiewskiego pt. Dzieci kwatery „Ł” wraz z pogadanką. 

13) 5.03.2015 r. w Muzeum odbył się  II Przegląd Wierszy Logopedycznych.  

14) 11.03.2015 r. odbyło się w muzeum spotkanie z Marcinem „Kukaj” 

Sendwickim brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Muzeum było 

partnerem w działaniu.  

15) 12.03.2015 r. w ramach akcji Antydepresyjna Szkoła Tygodnia Kolorów 

2015 odbył się pokaz filmu pt. Historia zagubionego pantofelka  Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Szubinie.   

16) 17.03.2015 r. obyło się spotkanie pt. Przyjazny Szubin. Edukacja, 

rehabilitacja i praca dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

Głównym organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie. 

17) 20.03.2015 r. odbył się w muzeum konkurs pt. Sędziwój i jego epoka. 

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Wspierające Działalność 

Gimnazjum nr 1 „Sędziwój”. 

18) 21.03.2015 r. rozstrzygnięto XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. 

Zapobiegajmy pożarom. Szubin odwiedziły dzieci, młodzież i dorośli z 

całego województwa, a swoje umiejętności w programie artystycznym 

pokazał zespół Pałuczaczki. Głównym organizatorem był Oddział 

Wojewódzki Związku OSP RP  w Bydgoszczy. 

19) 26.03.2015 r. w Muzeum odbył się koncert poezji ekologicznej w wykonaniu 

Romy Warmus.   

20) W ramach działań ekologicznych w Muzeum odbyły się zajęcia dla grup 

zorganizowanych, podczas których wykonywano torby ekologiczne i 

magnesy. 

21) 9.04.2015 r. w Muzeum odbył się konkurs Pałuki – moja mała ojczyzna. 

Głównym organizatorem był Zespół Szkół w Kowalewie. 

22)  W kwietniu 2015 r. Muzeum brało udział w działaniach Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej w Słupach. Między innymi w projekcie pt. Front 

nadnotecki Powstania Wielkopolskiego. 

23) 5.05.2015 r. odbył się po raz ósmy Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie 

Szubin. Konkurs współorganizowany jest przez Muzeum i Zespół Szkół w 

Szubinie. 

24) 5.05.2015 r. odbył się po raz pierwszy Konkurs Wiedzy o Mieście i 

Gminie Szubin dla dorosłych. 

25) 25.05.2015 r. odbyła się lekcja otwarta dla uczniów Gimnazjum nr 1 w 

Szubinie, na którą złożyły się koncert i przedstawienie.  

26) 10.06.2015 r. odbyły się powiatowe zawody małych drużyn sanitarnych.  

27) 24.06.2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Benignie 

Olszewskiej. 

28) 1.07.2015 r. odbył się rajd geocachingowy. 

29) 5.08.2015 r. gościła w Szubinie grupa byłych mieszkańców ziemi 
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szubińskiej, którzy po 1945 r. wyjechali do Bergen. 

30) 5.09.2015 r. odbyły się I Zawody Strażaków Ratowników 

31) 15.09.2015 r. w ramach XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyło się 

spotkanie pt. Sekrety miłości. 

32) 20.10.2015 r. w Muzeum odbyła się uroczystość nadania imienia dla 

Przedszkola Samorządowego nr 3 w Szubinie. 

33) 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. Akcja obejmowała poznanie 

cmentarza w Szubinie przez pryzmat historii naszej małej ojczyzny. 

34) Muzeum współrealizowało działania związane z tabliczkami informacyjnymi 

na mogiły powstańcze. 

35) 2.11.2015 r. w Muzeum podsumował działanie Społeczny Komitet Szubin 

Powstańcom, który w dniach 31.10.2015-1.11.2015 r. kwestował przy 

szubińskim cmentarzu. Celem akcji było zdobycie środków na renowację 

mogił i wykonywanie tabliczek informacyjnych. Zebrano 3050 zł. W akcję 

zaangażowała się grupa 14 wolontariuszy. 

36) 7.11.2015 r. odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom.  

37) 18.11.2015 r. odbył się Konkurs o Poczcie Polskiej dla uczniów z terenu 

miasta i gminy Szubin.  

38) 20.11.2015 r. odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy o św. Janie Bosko. 

Organizatorami konkursów: wiedzy i plastycznego o św. Janie Bosko były 

katechetki z Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie. 

39) 22.11.2015 r. odbyła się uroczystość Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej w Szubinie pt. Dzień Darczyńcy. 

40) 6.12.2015 r. i 19.12.2015 r. Osiedle Leśne w Szubinie zorganizowało 

koncerty Andrzeja Kołakowskiego i zespołu przy Bydgoskim Ośrodku 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

41) W okresie przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia w Muzeum 

odbywały się popołudniowe zajęcia dla grup. Dotyczyły one polskiej tradycji 

świątecznej i połączone były z zajęciami plastycznymi.  

42) Dyrektor placówki brała udział w pracach zespołu związanego z promocją 

miasta przy Urzędzie Miejskim w Szubinie, a wszyscy pracownicy w 

działaniach związanych z jubileuszem miasta.  

43) W 2015 r. w muzeum działał we współpracy z Urzędem Miejskim sklepik z 

pamiątkami i wydawnictwami. Stoisko z pamiątkami dostępne było także 

podczas ważnych jubileuszowych wydarzeń w plenerze takich jak koncerty, 

dożynki, festyny.  

44) W 2015 r. działalność prowadziło przy Muzeum  Koło Filatelistyczne.  

45) W 2015 r. aktywną działalność prowadził Krąg Seniorów Harcerskich. 

Spotkania odbywały się co miesiąc.   

46) W 2015 r. w Muzeum odbywały się spotkania członków Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Szubinie im. ks. Ludwika 

Sołtysińskiego.   
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47) W ramach współpracy z Samorządowym Przedszkolem nr 3 w 2015 r. w 

Muzeum odbyły się przedszkolne uroczystości i spotkania. Były to między 

innymi: spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Andrzejki, zakończenia 

roku. 

48) W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w 2015 r. w Muzeum 

odbyły się szkolne uroczystości i spotkania. Były to między innymi: Dzień 

Dziadka i Babci, Tydzień Ekologiczny.  

49) W ramach współpracy z Wielopoziomową Drużyną Harcerską i Gromadą 

Zuchową „Ogniste Pióra” w Muzeum w 2015 r. odbywały się uroczystości i 

spotkania.  

50) W ramach współpracy z organizacjami z terenu miasta i gminy Muzeum 

bezpłatnie udostępniało aulę na cele statutowe tych organizacji. 

 

IV.  Publikacje 

1) 27.01.2015 r. odbyło się spotkanie autorskie z dr. Mieczysławem 

Boguszyńskim związane z promocją publikacji pt. W kręgu eskulapa. O 

stuletnim szpitalu im. dr. Janusza Korczaka w Szubinie. Muzeum było 

jednym z partnerów podczas wydawania publikacji.  

2) Muzeum udostępniło pocztówki z Łabiszyna na potrzeby wydawnictwa pt. 

Łabiszyn i okolica na starej widokówce autorstwa Zbigniewa 

Zwierzykowskiego. Była to kontynuacja współpracy z lat ubiegłych, gdzie 

muzeum udostępniło pocztówki z terenu Barcina i okolicy ze swoich zbiorów.  

3) 19.06.2015 r. odbyła się promocja albumu z okazji jubileusz autorstwa Kamili 

Czechowskiej. pt. Szubin. Spacer z historią w tle.  

V. Zwiedzający i korzystający ze zbiorów 

1) Od stycznia do grudnia 2015 r. łącznie placówkę odwiedziło 9927 osób. Byli 

to zwiedzający, uczestnicy spotkań i prelekcji, lekcji muzealnych, konkursów, 

korzystający z materiałów zgromadzonych w archiwum Muzeum. Do liczby 

tej nie włączono uczestników spotkań związanych z wynajęciem sali. Duży 

wzrost w porównaniu do lat ubiegłych związany jest z trwającym w 2015 r. 

jubileuszem miasta. 

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

dalszym ciągu korzystała młodzież szkolna, studenci, miłośnicy historii, 

dziennikarze. 

3) Trzech 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 

mailto:muzeum@szubin.net
http://www.powstanie.szubin.net/
http://www.bip.muzeum.szubin.net/
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5) Systematycznie informacje dotyczące Muzeum i także wydarzeń lokalnych 

umieszczane są na portalu WWW.szubin.pl.  

 

VI.  Inwentaryzacja i gromadzenie dóbr kultury 

Zbiory Muzeum wynoszą 34.377 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 2015 r. tymi drogami 

nabyto 192 sztuki.  

W grudniu 2015 r. Muzeum zakupiło program komputerowy do inwentaryzacji 

zbiorów. Inwentaryzacja nowych nabytków będzie prowadzona na bieżąco w 

programie komputerowym. Pozycje z księgi inwentarzowej sprzed 31.12.2015 r. 

będą wprowadzane sukcesywnie.  

http://www.szubin.pl/

