Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
od 1.01.2020 r. do 21.12.2020 r.

I. Wystawy i ekspozycje
1. W salach wystawienniczych w 2020 r. czynne były w Muzeum ekspozycje stałe:
1. Sędziwój z Szubina i jego zamek. Wystawę uzupełniono o nową gablotę – 1
sztuka.
2. Powstanie Wielkopolskie na ziemi szubińskiej, W 2020 r. zakupiono gabloty – 3
sztuki.
3. Związek Harcerstwa Polskiego na ziemi szubińskiej.
4. II wojna światowa i obozy jenieckie.
5. Kultura materialna Pałuk.
2. Wystawy plenerowe prezentowane były na szubińskim rynku. W związku z
dewastacjami wystaw plenerowych na rynku w Szubinie muzeum podjęło decyzję o
drukowaniu

wystaw

na

płycie

wzmocnionej

DIBOND.

Wykorzystanie

płyt

wzmocnionych zniwelowało dewastacje. Zewnętrzna forma prezentacji została przez
muzeum wykorzystana podczas ograniczeń związanych z pandemią i wytycznymi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
1) Powstanie Wielkopolskie 1918-1919;
2) 650 lat szubińskiej Fary;
3) Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921;
4) Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
Dodatkowo Muzeum zaprezentowało wystawę pt. Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały
podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w lasku Wesółka.
3. W ramach wypożyczeń między placówkami wystawy czasowe i eksponaty z
zasobów szubińskiego muzeum prezentowane były przez:
1) Stowarzyszenie Historyczne w Kcynii;
2) Szkołę Podstawową w Rynarzewie;
3) Muzeum Solca im. Księcia Przemysława w Solcu Kujawskim;
4) Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
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4. W wyżej wymienionym czasie Muzeum prezentowało w swojej siedzibie wystawy
czasowe. Część z planowanych ekspozycji czasowych nie została zrealizowana z
przyczyn związanych z ograniczeniami dotyczącymi pandemii.
1) Wystawa na bazie zbiorów własnych, depozytów i materiałów z zasobu
Biblioteki Narodowej pt. Pomnik nad mogiłą Powstańców Wielkopolskich 19181919 w Szubinie. Termin prezentacji: styczeń-luty.
2) Wystawa na bazie depozytów pt. Międzynarodowa Wystawa Prac Artystów
Zawodowych. Wystawa zorganizowana we współpracy z Powiatem Nakielskim
i Powiatem Elbe-Elster.
3) Wystawa na bazie zbiorów Biblioteki Narodowej pt. Wesołych Świąt! Wacław
Boratyński. Termin prezentacji: marzec.
4) Wystawa na bazie depozytów pt.

Kwiaty autorstwa Heleny Wyrzykowskiej.

Termin prezentacji: marzec.
5) Wystawa na bazie zbiorów własnych i depozytów pt. Ojciec Święty - Jan Paweł
II. Termin prezentacji: maj-czerwiec.
6) Wystawa plakatów pt. Rok 1920 w plakacie. Termin prezentacji: sierpieńlistopad.
7) Wystawa w formie roll-up na bazie zbiorów własnych i depozytów pt. Wojna
polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad. Termin prezentacji: wrzesieńlistopad.
8) Wystawa udostępniona przez Instytutu Pamięci Narodowej pt. Wrzesień 1939.
Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji. Termin prezentacji: wrzesień.
9) Wystawa na bazie zbiorów depozytu autorki Hanny Zawadzkiej - Pleszyńskiej
pt. Zamiast. Termin prezentacji: październik-grudzień.
10) Wystawa na bazie zbiorów własnych zrealizowana we współpracy z
Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym pt. Ich poświęcenie – nasza pamięć.
Termin prezentacji: grudzień.
II.Uroczystości i spotkania okolicznościowe, działalność naukowa, edukacyjna i
społeczna Muzeum
Działalność ta realizowana była w normalnym zakresie od stycznia do połowy
marca oraz w ograniczonym zakresie od marca do grudnia. Muzeum ma w swojej
ofercie około 60 tematów lekcji muzealnych dla trzech grup wiekowych oraz
dorosłych. Dodatkowe tematy lekcji realizowane są we współpracy z nauczycielami
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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. W 2020 r. realizowano m.in. lekcje
muzealną uzupełnioną wyjściem na cmentarz w celu

zapoznania się z

odnowionym miejscem pamięci nad mogiłą powstańczą. Wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu, placówka czynna jest po wcześniejszym uzgodnieniu o 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 miasta oraz system
powiadamiania SMS.
Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami, które w placówce realizują
swoje działania. Placówka jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem
w realizacji wielu projektów na rzecz regionu. Muzeum bezpłatnie udostępnia salę
oraz zasoby na potrzeby społeczności lokalnej. W te działania zaangażowani są
zazwyczaj wszyscy pracownicy. Działania te polegają między innymi na:
przygotowaniu sali, przygotowaniu krzeseł z blatami na konkurs, wykonaniu
dokumentacji fotograficznej, wysyłce materiałów 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.
Informacje o działalności i ofercie muzeum ukazywały się na antenie radia Żnin,
Nakło, Twoje Radio, PIK, Polskie Radio Jedynka, TVP Bydgoszcz.
1. W styczniu Muzeum brało udział w przygotowaniu uroczystości odsłonięcia
pomnika nad mogiłą powstańców wielkopolskich na szubińskim cmentarzu.
Główna uroczystość odbyła się 11 stycznia, a część działań miała miejsce w
naszej placówce.
2. W 2020 r. działał Krąg Seniorów ZHP. Zebrania kręgu odbywały się średnio co
miesiąc, a podczas pandemii zostały ograniczone i w konsekwencji większej
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liczby zachorowań całkowicie zawieszone.
3. W 2020 r. odbywały się zebrania Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Szubin.
4. 13 stycznia odbył się konkurs wiedzy o misjach. Organizatorem była katechetka
ze Szkoły Podstawowej nr 2 Anna Pokorzyńska.
5. 20 lutego w muzeum odbył się Dzień Myśli braterskiej, który zorganizowali
harcerze.
6. 20 lutego odbyło się spotkanie w ramach Aktywni Razem z MGOPS w
Szubinie.
7. 26 lutego odbyło się spotkanie z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej
Dariuszem Żurkiem. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w
Szubinie.
8. W 2020 r. Muzeum wraz z Parafią pw. św. Marcina Bpa skierowało apel do
mieszkańców w celu pozyskania zdjęć związanych z kościołem i życiem
wspólnoty parafialnej. W wyniku apelu mieszkańcy udostępnili zdjęcia.
9. W maju Muzeum przygotowało wykład autorstwa Jolanty Makowieckiej
dotyczący Jana Pawła II, który ukazał się w Internecie.
10. 9 czerwca Muzeum wraz z Parafią pw. św. Marcina Bpa zorganizowało
spotkanie w kościele w ramach 650-lat szubińskiej Fary, po którym
zgromadzeni udali się na szubiński rynek. Tam uroczyście otwarto wystawę
plenerową.
11. 11 czerwca podsumowano konkurs plastyczny pt. 650-lat szubińskiej Fary.
Organizatorem było Muzeum wraz z Parafią pw. św. Marcina Bpa w Szubinie.
12. 11 czerwca odbyła się promocja publikacji autorstwa Karoliny Kranz, ks.
Tadeusza Lesińskiego i Kamili Czechowskiej dotycząca kościoła pw. św.
Marcina Bpa w Szubinie. W związku z pandemią promocja publikacji, która
ukazała się w łącznym nakładzie 1000 sztuk, odbyła się w kościele.
13. 15

sierpnia,

Muzeum

koordynowało

uroczystość

100.

rocznicy

bitwy

warszawskiej w Szubinie, która połączona była z odsłonięciem tablicy
pamiątkowej.
14. 7 września, Muzeum włączyło się w obchody XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej
w Szubinie. W muzeum odbył się wykład dotyczący Jana Pawła II.
15. 10 września w Muzeum odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej podczas
której wręczono medale im. Sędziwoja osobą współpracującym z naszą
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placówką. Organizatorem był urząd miejski.
16. 17 września, muzeum koordynowało obchody 81. Rocznicy wkroczenia wojsk
radzieckich do Polski. W muzeum odbyła się projekcja filmu pt. Mój ostatni list i
spotkanie z autorami, a następnie zebrani przeszli pod pomnik na pl.
Kościelnym.
17. 19 września odbyła się gra miejska w ramach projektu pn. Wojna polskobolszewicka i jej wielkopolski ślad. W projekcie brało udział około 80 osób, z
Szubina,

Rynarzewa,

promowaliśmy

w

Kowalewa,

otwarciu

Królikowa,

Centrum

oraz

uczestniczyliśmy

Astronomiczno-Kulturalnego

i
w

Niedźwiadach gdzie sprzedawaliśmy nasze gadżety promocyjne i publikacje.
18. 9 października odbył się koncert 5G Movie Your Guitar.

III.

Budżet placówki, realizowane i współrealizowane projekty:
1. Budżet od organizatora wyniósł 300 000,00 zł dotacji podmiotowej oraz
4 000,00 zł dotacji celowej na zakup muzealiów.
2. Muzeum pozyskało dodatkowe środki w wysokości 12 072,00 zł ze środków
programu dotacyjnego Biuro Programu Niepodległa w ramach projektu pt.
Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad.
3. Muzeum pozyskało dodatkowe środki w wysokości 17 731,84 zł w ramach
projektu Kultura w Zasięgu 2.0 z Departamentu Cyfryzacji Biuro Projektów
Digitalizacji Zasobów Kulturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
4. Muzeum

było

partnerem

w

projekcie

Szubińskiego

Towarzystwa

Kulturalnego. W wyniku udziału w projekcie pt. Ich poświęcenie nasza
pamięć, powstała wystawa plenerowa.
5. Muzeum otrzymało 7 492,21 zł z ramienia Społecznego Komitetu Odbudowy
pomnika

–

Mogiły

Powstańców

Wielkopolskich

w

Szubinie

celem

przeznaczenia na opracowanie i druk publikacji dotyczącej odbudowanego
pomnika.
6. Muzeum zarobiło w sklepiku Muzealnym ze sprzedaży publikacji i gadżetów
promocyjnych i biletów wstępu 6 251,00 zł.
IV.

Publikacje
1. W ramach realizowanych projektów ukazał się folder związany z wojną polsko5

bolszewicką, który dostępny jest w muzeum.
2. Kolejnym przejawem promocji tematyki regionu szubińskiego był cykl
czterostronicowych artykułów w "Wiadomościach Kościańskich", który dotyczy
dziejów grodu pelikana autorstwa Kamili Czechowskiej.
3. W druku znajduje się publikacja związana z pomnikiem.
V.

Zwiedzający i korzystający ze zbiorów
1. Muzeum realizowało swe zadania w ograniczonym przez pandemię zakresie,
co wynikało z odgórnych zarządzeń i wytycznych. Na bieżąco zapoznawano
się z aktualizacjami i zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a zgodne z nimi podejmowane działania uzgadniano z
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią i organem
prowadzącym.
2. Z powodu ograniczeń i zamknięcia dla zwiedzających placówek muzealnych
muzeum odwiedziło około 2482 osób. Byli to między innymi: zwiedzający,
uczestnicy spotkań i prelekcji, lekcji muzealnych, konkursów, korzystający z
materiałów zgromadzonych w archiwum Muzeum. Do tej liczby nie wliczono
osób, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych w kościele.
Ważnym elementem, który pozwolił muzeum realizować swoją misję były
wystawy w przestrzeni publicznej, które prezentowane były na szubińskim
rynku.
3. W wyżej wymienionym okresie, do celów naukowych, ze zbiorów Muzeum w
dalszym ciągu korzystała młodzież szkolna, studenci, miłośnicy historii,
dziennikarze.
4. Muzeum ma swoje strony internetowe, na których zawarte są informacje o
działalności Muzeum, a także za pośrednictwem których 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. Systematycznie informacje dotyczące Muzeum i
także wydarzeń lokalnych umieszczane są na portalu www.szubin.pl.
VI. Inwentaryzacja i gromadzenie dóbr kultury
Zbiory Muzeum wynoszą 35827 pozycje, które zinwentaryzowano w trzech działach:
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Sztuka, Etnografia, Historia. Podczas ograniczeń związanych z zamknięciem sal
muzealnych dla zwiedzających i ograniczeniami w

organizowaniu wydarzeń

kulturalnych, pracownicy muzeum, a także stażyści uzupełniali wpisy w programie
komputerowym.
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