Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w roku 2002

Informacja wstępna
Czwarty rok działalności w nowej strukturze organizacyjnej (bezpośrednia podległość Starostwu
Powiatowemu w Kołobrzegu) przyniósł istotne zmiany w zakresie kadrowym, co pociągnęło za sobą zmiany
w organizacji pracy. Zmiany były wymuszone głównie przez niezwykle trudną sytuację finansową placówki.
Strukturalny niedobór środków finansowych, rzetelnie łagodzony przez operatywną postawę Zarządu
Powiatu, doprowadził do kilku posunięć organizacyjnych, z których część przysporzyła placówce
dodatkowych środków finansowych spoza budżetu, a część, jak zawieszenie działalności pracowni
konserwatorskiej ze względu na niemożność finansowania w stopniu zalecanym przez obowiązujące
przepisy, spowodowała regres ważnego działu pracy muzealnej, czego skutki odczuje placówka już w
najbliższych latach.
Od 1 marca 2002 r. stanowisko dyrektora muzeum objęła mgr Barbara Zabel – st. kustosz muzealny,
dotychczasowa kierownik działu historii miasta.
Również w marcu muzeum zatrudniło dwoje pracowników merytorycznych: ppłk dypl. w st. spocz.
Janusza Wiażewicza – na stanowisko adiunkta i mgr historii Anettę Bolechowską – na stanowisko asystenta
muzealnego.
W dniu 30 czerwca 2002 r. rozwiązano umowę o pracę z inż. Zbigniewem Czerniakiem –
kierownikiem pracowni konserwacji zbiorów (z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia).
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2002 r. pracownikom konserwacji zbiorów powierzono inne
niż dotychczas obowiązki służbowe, a od 1 września zawarto z tymi pracownikami porozumienie dotyczące
zmiany warunków pracy: w części dotyczącej wymiaru czasu pracy i stanowisk. Od 1 sierpnia 2002 r. na
zasadzie porozumienia w sprawie warunków pracy i płacy mgr Barbara Skomiał – adiunkt muzealny
przestała pełnić funkcję kierownika działu dokumentacji zbiorów.
W zakresie zmian strukturalnych w organizacji wewnętrznej muzeum utworzony został dział
Upowszechniania i Edukacji, którego kierownictwo objął mgr Jacek Klimżyński – st. kustosz muzealny (z
równoczesnym wykonywaniem obowiązków związanych z kierowaniem Biblioteką i Gabinetem Zbiorów
Specjalnych).
Wieloletni dyrektor Muzeum Oręża Polskiego dr Hieronim Kroczyński pełnił swą funkcję do 28
lutego 2002 r. (rozwiązanie umowy o pracę przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu).
Stan zatrudnienia na dzień 31.XII.2002 r.
- 30 pracowników
w tym pełnozatrudnionych
- 25 pracowników
niepełnozatrudnionych
- 5 pracowników
pracownicy merytoryczni
st. kustosz
-2
adiunkt
- 2 (w tym 1 na ¾ etatu)
st. spec. d/s bibliotecznych
-1
asystent muzealny
-1
kier. sekcji udostępniania wystaw
-1
pracownicy administracji
gł. księgowy
-1
kierownik administracyjny
-1
kierownik działu ochrony
- 1 (½ etatu)
specjalista d/s biurowo-finans.
-1
pracownicy obsługi
st. laborant - fotograf
-1
st. laborant - rzemieślnik
-1
st. laborant - wykw. opiekun eksp. muzealnych
-1
wykw. opiekun eksp. muzealnych
- 5 (w tym 1 na ½ etatu)
pomoc muzealna
-3
st. rzemieślnik
-1

strażnik muzealny

- 7 (w tym 2 na ¾ etatu)

I Działalność wystawiennicza
wystawy stałe
„Dzieje oręża polskiego”
zwiedz.
74.551
(w tym 9.213 bezpł.)
Wystawa metrologiczna
zwiedz.
3.187
(w tym 430 bezpł.)
Wystawa plenerowa
(bezpł. w środy)
23.002
(-”- 21.086 bezpł.)
wystawy czasowe (bezpłatne)
„Miasto odkrywane. Kołobrzeg XIII-XV w.”
zwiedz. 3.415
„Wystawa modeli redukcyjnych sprzętu biorącego udział w walkach o Kołobrzeg”
zwiedz. 1.059
Wystawa przeglądowa Kołobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego
zwiedz.
668
„Zabytkowe kościółki Pomorza Środkowego (w fotografii Grzegorza Podbiała)”
zwiedz. 2.767
„Latarnie morskie polskiego wybrzeża (w fotografii Grzegorza Podbiała)”
zwiedz. 2.567
Ogółem w roku 2002 muzeum odnotowało
w tym

111.826
41.405

(cały rok)
(III-14dni)
(V-VI 32 dni)
(VII 21 dni)
(VIII 21 dni)

zwiedzających
zwiedzających bezpł.

II Zbiory- nabytki, dokumentacja, konserwacja
Na dzień 31 grudnia 2002 r. inwentarz zbiorów muzealnych zawierał 13.830 jednostek muzealiów własnych
i 2.486 jednostek depozytów.
Katastrofalna sytuacja finansowa muzeum odbiła się na ilości nowych nabytków. Według źródeł
nabycia inwentarz zbiorów muzeum powiększył się zaledwie o 9 zakupów i 23 dary. Tak złego roku w tej
dziedzinie muzeum nie miało w całej swojej historii. Na zakupy mogło wydać żenująco małą kwotę 645 zł.
Według działów inwentarzowych w nowych nabytkach były zaledwie dwa przedmioty z dziedziny militariów
oraz 24 przedmioty z dziedziny historii.
Dzięki zgromadzonemu zasobowi muzealiów mogliśmy pozytywnie odnieść się do prośby Muzeum
Narodowego w Szczecinie i użyczyć tej instytucji kilku swoich jednostek inwentarzowych dla wzbogacenia
organizowanych tam wystaw czasowych.
W dziedzinie depozytów powróciła do nas część wypożyczonych muzealiów, m.in. karacena z
buzdyganem, użytkowana czasowo do celów ekspozycyjnych przez 12 Szczecińską Dywizję
Zmechanizowaną. Pozostałe depozyty użytkowane są nadal przez 10 jednostek organizacyjnych na terenie
województwa i kraju.
Tworząca się od podstaw komputerowa baza danych zawiera na 31.12.2002 r. 5.219 jednostek
zbiorów muzealnych.
Bieżące prace konserwacyjne wykonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem działów w
odniesieniu do tych eksponatów, które miały zasilać aktualnie organizowaną wystawę dziejów miasta.
Przed sezonem letnim podjęto niezwykle pracochłonny trud oczyszczenia i pomalowania 10 egzemplarzy
czołgów i dział samobieżnych na wystawie plenerowej, co w części podniosło poziom technicznego
zabezpieczenia eksponatów, a przede wszystkim podniosło poziom walorów estetycznych ekspozycji.
III Działalność edukacyjna
Istotnym elementem doskonalącym działalność edukacyjną placówki było restytuowanie
zawieszonego od lat działu naukowo-oświatowego przez utworzenie działu Upowszechniania i Edukacji, w
którego strukturze znalazła się biblioteka i gabinet zbiorów specjalnych (działająca dotąd jako oddzielna
jednostka organizacyjna). Dzięki temu organizacyjnemu udoskonaleniu wszyscy pracownicy merytoryczni
mogli realizować program edukacyjny muzeum bez względu na swoją przynależność do statutowego działu
pracy, a to stanowi grupę 7 osób, co w liczebności kadry muzeum stanowi blisko 25% personelu. Korzyść z
takiej organizacji działalności edukacyjnej pozwoliła na zorganizowanie nieplanowanych uprzednio aż 4
wystaw czasowych, które wypełniły łącznie (głównie w sezonie letnim) 80 dni wystawowych dla liczby 7.061
zwiedzających, a także poszerzyła krąg do 5 osób oprowadzających po wystawach grupy zorganizowane,

których w roku sprawozdawczym odnotowano 112 (zgodnie z zapotrzebowaniem).
Działalność edukacyjna muzeum wzbogacona została o nowe oferty oświatowe zgrupowane w
trzech formach:
–
nauczycielom i młodzieży szkolnej zaproponowano zestaw prelekcji i lekcji muzealnych
ujętych w trzy cykle:
 ciekawostki historyczne
 Kołobrzeg – dzieje dalsze i bliższe
 historia wojskowości
–
środowiskom zainteresowanym w poszerzaniu wiedzy historycznej zaproponowano cykl
pogadanek, odczytów i wykładów zatytułowany „Czwartkowe spotkania z historią”
–
uczestnikom kolonii i obozów młodzieżowych, a także ośrodkom sanatoryjnowypoczynkowym w sezonie letnim zestaw tematów prelekcji pod wspólnym tytułem „Udane
wakacje ze słońcem i historią nad Bałtykiem”.
Podkreślić należy przy tym, że konieczność skomercjalizowania form działalności oświatowej, nawet
minimalną wysokością odpłatności, wytworzyła widoczną barierę w odbiorze zaproponowanych form.
Ogółem – wygłoszono 10 odczytów (dla 207 uczestników)
– lekcji muzealnych w zakresie 8 tematów – 10 (dla 262 uczestników).
Formy uatrakcyjnienia działalności muzeum
W zakresie uatrakcyjnienia form wystawienniczych w roku sprawozdawczym umożliwiono zwiedzającym
zważenie się na zabytkowej XIX-wiecznej wadze, sfotografowanie się w zbroi karacenowej, jak również
własnoręczne wybicie lub zakup gotowego egzemplarza średniowiecznej monety, tzw. „denara Reinberna”
(opisanego w poemacie ks. Henryka Romanika „Wypłyń na głębię. Apokryf kołobrzeski” wydanego przez
społeczną oficynę wydawniczą Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w jubileuszowym roku
2000).
Dodatkową atrakcją w sezonie letnim był zorganizowany 28 lipca 2002 na dziedzińcu muzeum przy ul. Emilii
Gierczak 5 Festyn Rycerski przygotowany wspólnie z Drużyną Wojów Piastowskich „Jantar” z Poznania. W
programie znalazły się liczne atrakcje związane z kulturą wieków średnich, m.in. pokazy broni, ozdób i
strojów, pokazy pracy dawnych rzemieślników, zwyczajów i walk rycerskich. Zorganizowana po raz pierwszy
przez muzeum ta rozrywkowa forma działalności spotkała się ze znacznym zainteresowaniem letnich gości
Kołobrzegu, co wskazuje na potrzebę organizowania podobnych imprez w następnych latach.
Wydawnictwa własne
W celu szerokiego poinformowania poszczególnych środowisk o propozycjach programowych i
godzinach otwarcia wystaw wydrukowano przy wykorzystaniu własnej bazy poligraficznej, w małych
nakładach, zestawy informatorów, folderów i ulotek
- „Czwartkowe spotkania z historią” 40 egzemplarzy (rozesłano bądź rozniesiono do kołobrzeskich szkół
wszystkich typów)
- „Zestaw tematów prelekcji” 70 egzemplarzy (dla szkół i ośrodków sanatoryjnych)
- „Udane wakacje ze słońcem i historią nad Bałtykiem” 20 egzemplarzy (dla kolonii, obozów młodzieżowych
i ośrodków wczasowych na terenie Kołobrzegu, Ustronia
Morskiego i Dźwirzyna)
- „Festyn rycerski” (ulotka) 50 egzemplarzy (teren Kołobrzegu)
- Terminarze wystaw (ulotka)
- sezon jesienno-zimowy 80 egzemplarzy (Kołobrzeg, Ustronie Morskie)
- sezon wiosenno-letni 100 egzemplarzy (Kołobrzeg, Dźwirzyno, Ustronie Morskie)
- „Denar Reinberna” druk towarzyszący z informacją o monecie średniowiecznej opisany w poemacie
„Wypłyń na głębię. Apokryf kołobrzeski”; sprzedano 253 egz.
- „Karacena” druk towarzyszący z informacją o zbroi, w której można było się sfotografować; sprzedano 104
egz.
- „Latarnie morskie polskiego wybrzeża” folder wystawy fotograficznej; nakład 50 egz., wydawnictwo
gratisowe
- „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” odbitka ksero w 70 egz. rozdawana gratisowo w czasie prelekcji
na ten temat.

Dzięki nawiązanemu kontaktowi z fotoreporterem Kazimierzem Ratajczykiem wydano na koszt
Wydawnictwa „Reda” w Kołobrzegu cztery pocztówki (po 1000 egz.) z fotografiami eksponatów naszego
muzeum; pocztówki rozprowadzono w kasach muzeum z udziałem w zyskach ze sprzedaży.
W związku z 30 rocznicą śmierci zasłużonego dla kultury kołobrzeskiej pioniera muzealnictwa i
bibliotekarstwa Jana Frankowskiego wydano folder wystawy pamiątek i publikacji pt. „Jan Frankowski 18861972”, zawierający kalendarz życia i działalności wraz z bibliografią najważniejszych artykułów i publikacji;
wydawnictwo opracował mgr Jacek Klimżyński.
Działalność biblioteki i gabinetu zbiorów specjalnych
1) Wydawnictwa zwarte:
przybyło 93 wol.
w tym
28 wol. zakupiono za kwotę 1.865,87 zł
65 wol. dary, przekazy
Stan ksiąg inwent. wydawnictw zwartych – 5.875 wol.
2) Wydawnictwa periodyczne:
przybyło 25 wol.
w tym
3 wol. zakupiono za kwotę 117 zł
16 wol. z prenumeraty
6 wol. dary, przekazy
Stan ksiąg inwent. czsopism – 2.044 wol.
3) Zbiory specjalne:
przybyło 24 jedn. inwent.,przekaz pozysk.wł. wol.
(KS – 4 jedn. inwent.
DS – 19 jedn. inwent.
II 0 – 1 jedn. inwent.)
Stan ksiąg inwent. zbiorów specjalnych – 6.378 jedn. inwent.
W roku 2002 zakupiono wydawnictw za kwotę 1.982,87 zł
Spoza muzeum skorzystało ze zbiorów 394 osoby.
Udostępniono:
wydawnictw zwartych
– 806 wol.
wydawnictw period.
– 142 wol.
zbiorów specjalnych
– 138 jedn. inwent.
Wykonano 7.758 kserokopii.
IV Prace działu administracji
- sprawy organizacyjne
W roku sprawozdawczym praca w muzeum przebiegała bez zakłóceń.
Nie wpłynęły żadne skargi.
W dniu 14 stycznia 2002 r. ogłoszono przetarg o wartości do 30.000 EURO na wykonanie elementów
ślusarsko-stolarskich wyposażenia wystawy stałej „Dzieje Kołobrzegu” zlokalizowanej w piwnicy
zabytkowego pałacyku przy ul. Armii Krajowej 13.
Do przetargu zgłosiły się dwie firmy: Kombinat Budowlany w Kołobrzegu i Przedsiębiorstwo Budowlane
PRO-BUD w Kołobrzegu.
Po dokonaniu oceny ofert komisja wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego PRO-BUD w Kołobrzegu.
Kryterium oceny ofert była cena. W dniu 1 lutego ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie
stelażu wystawienniczego (gabloty, półki) na eksponaty muzealne przeznaczone na urządzenie wystawy
„Dzieje Kołobrzegu”.
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegało się trzech wykonawców:
1. SHOP SYSTEM Wyposażenie Sklepów Edward Twardoch ze Szczecina
2. ECCO Line s.c. właściciel Tomasz Marszałek ze Szczecina
3. IMPACET s.c. A. Gaweł, W. Gaweł ze Szczecina.
Komisja po dokonaniu oceny ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę ECCO Line s.c. Tomasza Marszałka ze
Szczecina.
Zwrócono się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Oddział Zamiejscowy w Koszalinie o prolongatę

terminów wykonania czynników szkodliwych dla zdrowia oraz pomiarów oświetlenia w pracowni
konserwacji zbiorów (w związku z zawieszeniem działalności pracowni na okres sezonu letniego).
9.09.2002 r. zwrócono się z pismem do Powiatowego Inspektora Pracy w Kołobrzegu o odstąpienie od
przeprowadzenia badań środowiska pracy w pracowni konserwacji zbiorów w związku z zawieszeniem w
niej działalności na czas nieokreślony.
- ważniejsze prace remontowo-zabezpieczające
1. Skucie tynku w pomieszczeniach piwnicznych kamieniczki przy ul. E. Gierczak 5
2. Zabezpieczenie środkiem ognioochronnym więźby dachowej i elementów konstrukcyjnych strychu
kamieniczki przy ul. E. Gierczak 5
3. Wyposażenie w linie dozorowe wraz z czujkami ppoż. poddasza nieużytkowego, korytarza na strychu,
administracji i pracowni w budynku przy ul. Armii Krajowej 13
4. Podłączenie sygnalizacji ppoż.. z budynków muzealnych do Straży Pożarnej w Kołobrzegu.
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie systemu sprawuje ASTRONIC Spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie oddział w Koszalinie, z którą w dniu 28.10.2002 r. podpisaliśmy umowę.
- kontrole
19.09. Kontrolę przeprowadził st. inspektor mgr Adam Kostrzewski z Państwowej Inspekcji Pracy w
Koszalinie. Kontrola obejmowała zagadnienia: szkolenie pracowników z zakresu bhp, badania
lekarskie, badania i przeglądy obiektów budowlanych, badania czynników środowiska pracy,
przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy.
W m-cu II i III uprawniony do wykonania pomiarów ochronnych Andrzej Maciejczyki przeprowadził pomiary
elektryczne w zakresie:
–
badania skuteczności samoczynnego wyłączania
–
badania rezystencji izolacji obwodów i urządzeń
–
badania rezystencji odgromowych i uziomów.
20.05. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej zabytkowej
kamieniczki. Przeglądu dokonał Bernard Mielcarek.
W związku z kontrolą w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu dotyczącą przeprowadzenia procedury
przetargowej na roboty wykonywane w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Armii
Krajowej udzielono wyjaśnień w tej kwestii.
27.09., 17.10., 19.11. W związku z naszym pismem o zawieszeniu działalności w pracowni na czas
nieokreślony mł. asystent higieny pracy p. Joanna Turkiewicz-Cajda przeprowadziła kontrolę
stwierdzenia prawdziwości takiego stanu.
3.10. p. Maria Hankiewicz z Archiwum Państwowego w Koszalinie przeprowadziła kontrolę zasobu
archiwum zakładowego.
20.11. Inspektor Ochrony Radiologicznej p. Artur Marciniak ze Szczecina przeprowadził pomiary szczelności
izotopowych czujek dymu.
31.12. i 2.01.2003 r. komisja inwentaryzacyjna przeprowadziła inwentaryzację pieniężnych składników
majątkowych oraz środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2002 r.
Okresowe kontrole przeprowadzane w ciągu całego roku:
–
kontrole z zakresu bhp przeprowadzane przez Vademecum Ochrony Pracy w Koszalinie
–
okresowe badania lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza Higieny Pracy
–
kontrole kasjerek przeprowadzane przez głównego księgowego
–
kontrole strażników przeprowadzane przez kierownika działu ochrony.
Szczegółowa informacja o obowiązkowych szkoleniach zawarta jest w sprawozdaniu z działalności
administracji.
V Wnioski końcowe
1. Zmiany strukturalne i organizacyjne dokonane w 2002 r. doprowadziły do wykorzystania wszystkich
dostępnych rezerw prostych dotyczących godzin udostępniania placówki i pełnego wykorzystania czasu
pracy poszczególnych działów zgodnie z kodeksem pracy.
2. Zawieszenie działalności pracowni konserwacji zbiorów musi mieć charakter absolutnie tymczasowy, gdyż
uniemożliwia realizowanie jednej z najważniejszych funkcji muzeum.
4. Konieczne jest wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej muzeum działu historyczno-wojskowego i

działu naukowo-badawczego z ukierunkowaniem, obok historii wojskowości i historii miasta, na
przyrastające w inwentarzu niezwykle cenne zbiory archeologiczne będące plonem pracy archeologów
pracowni Polskiej Akademii Nauk kierowanej przez doc. dr. Mariana Rębkowskiego. Pociąga to za sobą
konieczność stworzenia wysoko zorganizowanego stanowiska pracy badawczej (pełne wyposażenie
komputerowe) dla specjalisty w dziedzinie archeologii.

DYREKTOR
Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu
/-/ mgr Barbara Zabel

Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za rok 2003

INFORMACJE WSTĘPNE
2003 to rok jubileuszu 40-lecia działalności muzeum w Kołobrzegu. Głównym akcentem obchodów tej
rocznicy było otwarcie stałej ekspozycji „Dzieje Kołobrzegu” w podziemiach budynku przy ul. Armii Krajowej
13 i czasowej wystawy dokumentującej działalność muzeum w ciągu 40-lecia istnienia pn. „Powojenne
muzealnictwo w Kołobrzegu w fotoreporterskim skrócie” (koszt urządzenia wystawy stałej – remont piwnic
trwający od 1998 r. - 560.699,89, nakłady na wystawę – 185.438,78).
Uroczystość jubileuszowa odbyła się 9.V. w sali plafonowej muzeum w obecności gości reprezentujących:
Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, biuro poselskie posła B.
Błaszczyka, władze Powiatu Kołobrzeskiego i Miasta Kołobrzegu, radnych Rady Powiatu i Miasta. Obecni byli
dyrektorzy wraz z pracownikami muzeów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, dyrektorzy,
kierownicy kołobrzeskich zakładów pracy, sponsorzy. Po części oficjalnej wykład nt. znaczenia badań
archeologicznych dla historii miasta wygłosił p. doc. dr hab. M. Rębkowski. Uroczystość zakończono
spotkaniem towarzyskim zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w auli Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Wysiłek pracowników w przygotowaniu wystawy oraz wyróżniających się pracowników z
długoletnim (ponad 20-letnim stażem pracy) został dostrzeżony przez Starostwo Powiatowe. Nagrody
pieniężne otrzymało 14 osób i 3 osoby nagrody książkowe. (Pełna dokumentacja fotograficzna w zbiorach
muzeum w Dziale Upowszechniania i Edukacji).
W czasie przygotowań do otwarcia wystaw i obchodów jubileuszu jak i po 9.V. muzeum funkcjonowało bez
zakłóceń. W ciągu całego roku realizowano zadania statutowe i przedsięwzięcia zapisane w planie
działalności muzeum na 2003 r.
I W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I GOSPODARKI
1) Administracja:
–
dokonano nowelizacji bądź opracowano nowe wewnętrzne akty prawne: Regulamin
Wynagradzania, Regulamin Pracy, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
–
uzgodniono wstępny plan Regulaminu Organizacji Wewnętrznej, opracowany w ogólnym
zarysie. Nie ma aktualnie możliwości jego realizacji. Zmiany organizacji wewnętrznej będą możliwe
po uzyskaniu choćby przybliżonych danych co do finansów i lokalizacji muzeum,
–
odbyły się planowane szkolenia pracowników z zakresu bhp i ppoż. w tym pracowników
nowoprzyjętych oraz zatrudnionych czasowo,
–
ponadto kierownik administracji ukończył kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia i dyrektor
muzeum odbyła szkolenie dla pracodawców z zakresu bhp,
–
wszyscy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające możliwość
świadczenia pracy.
2) Ochrona budynków i zabezpieczenia ppoż.
Z zaplanowanych prac wykonano:
–
oświetlenie awaryjne na wystawie głównej,
–
instalację sygnalizacji pożaru w dobudowanej części budynku przy ul. Armii Krajowej. Nie
wykonano zadań zaleconych przez Powiatową Straż Pożarną z uwagi na brak środków finansowych. Z
tych też powodów nie doszło do przejęcia ochrony budynku przy ul. Armii Krajowej – przez Agencję
Ochrony.
3) Prace remontowo-budowlane:
Z powodu zupełnego braku środków finansowych na remonty udało się jedynie systemem gospodarczym
tj. własnymi siłami pomalować salę oświatową wraz z oficyną przy ul. E. Gierczak oraz salę
wykorzystywaną na wystawy czasowe przy ul. Armii Krajowej.
Zaplanowany dwa lata temu remont dachu na pawilonie wystawienniczym wyremontowano częściowo –
na kwotę 11.700,00 (po ulewnych deszczach zalane zostały eksponaty i podpisy). Dalszy remont dachu
odłożono. Nie doszły do skutku inne zaplanowane prace w obu obiektach, a realizacja tych zadań
przesunięta zostaje na 2004 r.

Muzeum kontrolowane było kilkakrotnie przez Inspektora Sanitarnego. Kontrole dotyczyły sprawdzenia w
jakim zakresie wykonuje się prace konserwatorskie przez pracowników pracowni, której działalność
została czasowo zawieszona. Nowy temat kontroli to – zagrożenia czynnikami biologicznymi (grzyby i
roztocza).
Kontroli podlegają na bieżąco sprzęt ppoż., pomiary szczelności izotopowych czujek dymu, przewody
kominowe i wentylacyjne.
W zakresie bhp stały nadzór sprawuje Vademecum Ochrony Pracy w Koszalinie.
II KADRY
Muzeum zatrudniało na koniec listopada 29 osób w tym 2 osoby na ¾ etatu i 2 na ½ etatu. W strukturze
zatrudnienia dominują pracownicy obsługi – 9 i dozoru – 7 razem 16 osób, tylko 7 osób pracuje w działach
merytorycznych, 4 osoby w administracji, 1 rzemieślnik, 1 laborant-fotograf.
Nie udało się zwiększyć zatrudnienia w grupie pracowników merytorycznych. Z braku środków na osobowy
fundusz płac jak i na wyposażenie stanowisk pracy (biurka, komputery, oprogramowanie). Do dyspozycji
pracowników pozostają dwa komputery, w tym jeden przekazany przez dyrekcję Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza (oczywiście bez programów). Starania o powiększenie kadry
naukowej podejmiemy w 2004 r.
Do zapewnienia sprawnej obsługi zwiedzających i dbałość o estetykę na sezon letni zatrudniono: 2 osoby
(na 3 miesiące) w ramach prac interwencyjnych i 1 osobę na 1 miesiąc na zlecenie, która obsługiwała
urządzenie związane z biciem monety i fotografowanie w zbrojach. Do obsługi wystawy „Dzieje Kołobrzegu”
zatrudniono na stałe 1 pomoc muzealną. Z muzeum odeszły 2 osoby – jedna (pomoc muzealna) na własną
prośbę, druga (strażnik) z 3 miesięcznym wypowiedzeniem z powodu reorganizacji działu.
III BAZA LOKALOWA
Baza lokalowa muzeum nie uległa zmianie. Nastąpiła zmiana funkcji niektórych pomieszczeń. Po remoncie
piwnic i zlokalizowaniu w nich stałej wystawy pozyskano docelową salę wystaw czasowych (ok. 48 m2).
Powierzchnia wystawiennicza powiększyła się więc o 240 m2 w podziemiu i 48 m2 na parterze.
Ogromnym problemem muzeum jest brak powierzchni magazynowej. Sprawa ta nabiera bardzo poważnego
wymiaru w kontekście zamiaru wystąpienia Muzeum do Służb Ochrony Zabytków o przejęcie zabytków
archeologicznych pozyskiwanych z wykopalisk na terenie Kołobrzegu. Brak magazynów, jak i to, że w
Muzeum nie ma kadry archeologicznej był, moim zdaniem, jedną z przyczyn dla których zostało wydane
polecenie przez Służbę Ochrony Zabytków Delegaturę w Koszalinie, aby zabytki z wykopalisk przy ul.
Narutowicza/Rzecznej przekazać do Muzeum w Koszalinie!
Kolejnym problemem ciągnącym się od lat jest brak decyzji co do lokalizacji ekspozycji plenerowej muzeum.
W 2003 r. Muzeum zainicjowało dyskusję na ten temat (pismo do Starosty Powiatowego z dnia
9.XII.2002 r.).
W kontekście docierających do Muzeum informacji o projektach przeniesienia ekspozycji plenerowej lub też
całego muzeum w inne – bliżej nie określone miejsce, odbyło się spotkanie połączonych komisji „Oświaty,
kultury i spraw społecznych” Rady Powiatu i Rady Miasta, na którym zaprezentowano dwie koncepcje:
1) przedstawiona przez p. M. Jagiełkę dewelopera – aby wystawę plenerową przenieść na skwer w obrębie
ul. Dubois, Katedralnej, a w budynku mieszkalnym przy ul. Katedralnej na dwóch kondygnacjach
zlokalizować wystawę „Dzieje oręża polskiego”;
2) pracowników Muzeum – aby wystawy muzealne pozostawić przy ul. Gierczak – Rzeczna – Narutowicza w
nowo wybudowanym Powiatowym/Miejskim Centrum Kultury a wystawa plenerowa byłaby do osi ul.
Brzozowej.
Niestety żadna z koncepcji nie uzyskała akceptacji i sprawa dalszych losów wystaw pozostaje niejasna.
Szkodzi to funkcjonowaniu placówki, utrudnia podejmowanie decyzji co do remontu pawilonu i
zabezpieczenia ppoż. W powiązaniu z pawilonem należy też rozważać sprawę kamienicy i obejścia, które
również wymagają remontu.
IV ZBIORY
Docenione przez rzesze turystów, naukowców, miłośników militariów i historii gromadzone przez 40 lat
istnienia, sławią region i miasto. Większość prezentowana jest na dwóch stałych ekspozycjach: „Dzieje
oręża polskiego” wraz z ekspozycją plenerową i wystawa „Dzieje Kołobrzegu”.

Stan posiadania zbiorów na 30.XI. br. to: 13.856 pozycji muzealiów własnych i 2.657 pozycji depozytów.
W 2003 roku zbiory wzbogaciły się o 26 eksponatów:
7 – militaria
w tym: 10 zakupiono na kwotę 1.050,00
1 – plastyka
15 darowano
18 – historia
1 przekazano
Liczba nabytków jest znikoma i można powiedzieć, że muzeum nie kupuje eksponatów, a większość ofert
do zakupu nie jest w ogóle rozpatrywana (w załączeniu zestawienie zabytków w 2003 r.).
Na szczególną uwagę zasługują: ozdobny dyplom Krzyża Zasługi za Dzielność z 26.III.1928 r., zbiór pamiątek
po art. plast. Olgierdzie Szerlągu – kołobrzeżaninie z wyboru, mundur oficera Sił Stabilizacyjnych w Iraku
gen. bryg. Waldemara Skrzypczaka, pierścień pamiątkowy gen. Hallera po kom. Władysławie Grabkowskim.
Zbiory Muzeum Oręża Polskiego były w 2003 r. wypożyczone:
–
Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu „Malarstwo batalistyczno-historyczne ze zbiorów
MOPK”
–
Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie – na wystawie „Wrzesień 1939”
–
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku „Broń i uzbrojenie ze zbiorów MOPK w
Kołobrzegu” (do końca lutego 2004 r.)
–
wypożyczono też 3 eksponaty na wieczornicę organizowaną przez Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu.
(wypożyczenia z lat poprzednich bez zmian)
Dużym wydarzeniem w Muzeum był powrót na stałe miejsce na ekspozycję plenerową samolotu TS-8 Bies.
Wysiłek wyremontowania własnym sumptem poniósł p. inż. Jerzy Fiuk. Koszt remontu oceniono na ok. 100
tys. złotych. W audycjach radiowych, w prasie i w telewizji w tym w TVN 24 zaprezentowano p. Jerzego
Fiuka i jego godny pochwały wyczyn. Muzeum podejmie starania, aby fakt ten mógł być nagrodzony przez
Ministra Kultury jako osiągnięcie muzealne w dziedzinie konserwacji.
V DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
wystawy stałe:
„Dzieje oręża polskiego”
zwiedz.
80.498 osób
(w tym 11.544 bezpł.)
„Dzieje Kołobrzegu” wraz z wystawą
„Zbiory metrologiczne”
zwiedz.
5.867 osób
(w tym 678)
Wystawa plenerowa (bezpł. we wtorki) 20.220 osób
wystawy czasowe: (bezpłatne)
„Miasto odkrywane, Kołobrzeg XIII-XV w.”
176 osób
„Powojenne muzealnictwo w Kołobrzegu w fotoreporterskim skrócie” 4.116 osób
„Wojsko polskie w służbie pokoju 1953-2003”
5.779 osób
Ogółem na dzień 30 listopada 2003 muzeum odnotowało
116.656 zwiedzających 118.364
na dzień 31 grudnia 2003
w tym
42.513 zwiedzających bezpł. 43.838
W tej liczbie wymienić należy gości specjalnych zwiedzających wystawy bezpłatnie:
z okazji Dni Tolerancji
6 grup
- Konkurs plastyczny fotograficzny organizowany przez Muzeum
- Rajd szlakiem walk zdobywców wału pomorskiego
3 grupy
- 58 rocznica walk o Kołobrzeg
42 grupy
- Przedszkola – klasa „0”
20 grup
- zaproszeni przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta
16 grup
- Inne
4 grupy
Ogółem
91 grup

120 osób
72 osoby
241 osoby
875 osób
642 osoby
380 osób
62 osoby
2.392 osoby

VI DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WRAZ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ Z INNYMI FORMAMI
UATRAKCYJNIENIA ZWIEDZANIA
Działalność edukacyjna, promocyjna i upowszechnieniowa jest głównym zadaniem działu Upowszechniania
i Edukacji, który został reaktywowany w 2001 r. Dzięki włączeniu w pracę działu wszystkich pracowników
merytorycznych i kierownika działu obsługi wystaw możliwe stało się wzbogacenie form pracy edukacyjnej,

jak i rozszerzenie pracy z grupami zorganizowanymi. Podstawowym elementem tej pracy jest oprowadzanie
grup wycieczkowych. W 2003 r. (do 30.XI) pracownicy muzeum oprowadzili po wystawach 135 grup.
Kontynuowano z bardzo dobrymi skutkami zaproponowane w 2002 r. formy pracy z młodzieżą i
miłośnikami historii w formie lekcji muzealnych i czwartkowych spotkań z historią. Z propozycji muzeum
skorzystały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta i powiatu kołobrzeskiego i tak: do 30
listopada przeprowadzono 50 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 1.156 uczniów i odbyło się 10
spotkań czwartkowych z udziałem 131 osób. Od września lekcje muzealne prowadzone są przy użyciu
projektora multimedialnego. Materiał lekcyjny ilustrowany jest ikonografią z epoki. Jest to szczególnie
atrakcyjna forma przy realizacji obszernych tematów, jak i lekcji podsumowujących dany okres historyczny
czy wydarzenie.
Odrębnego omówienia wymagają czwartkowe spotkania z historią. Są to wybrane zagadnienia
ogólnohumanistyczne, ciekawostki historyczne i tematy skorelowane z programami nauczania m.in. historii,
języka polskiego. Spotkania te przeznaczone są dla uczniów chcących pogłębić wiedzę np. uczestników
konkursów, olimpiad. Wymagają one od prowadzącego starannego przygotowania merytorycznego i
metodycznego. Uczestnictwo w tych formach pracy możemy w dużej mierze zawdzięczać zorganizowaniu
przez dział Upowszechniania i Edukacji konferencji metodycznej w dniu 3 czerwca 2003 r. dla nauczycieli
historii z referatem wiodącym st. kustosza J. Klimżyńskiego „Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu –
ekspozycje, inicjatywy oświatowe, sposoby wykorzystania w pracy dydaktycznej”.
Pogłębieniu wiedzy i rozwojowi intelektualnemu poświęcone są ogólnopolskie konkursy muzealne w
dziedzinie plastyki i fotografii. Muzeum rozpropagowało te konkursy organizując eliminacje wstępne – 72
uczestników konkursu odwiedziło z tej okazji nasze wystawy szukając na nich inspiracji twórczej. Prace
nadesłane na konkurs oceniono i przekazano do Organizatora.
Wydawnictwo własne
W jubileuszowym 2003 r. dużym osiągnięciem było wydanie informatorów dotyczących stałych ekspozycji.
Informatory barwne, w trzech wersjach językowych (j. polskim, niemieckim i angielskim) w nakładzie 1000
egz. każdy. Ponadto dzięki pomocy finansowej p. Roberta Gauera wprowadzono do sprzedaży 4 tematy
pocztówek związanych z wystawą „Dzieje Kołobrzegu” (Pan Gauer przekazał nieodpłatnie muzeum 4 tys.
nakład pocztówek).
Inne wydawnictwa o charakterze reklamowo-informacyjnym opracowywane są i drukowane na własnym
sprzęcie – drukarkach komputerowych. Są to setki egzemplarzy barwnych druków roznoszonych do
ośrodków wczasowych, kolonii, obozów letnich, do szkół kołobrzeskich i powiatowych. Przekazujemy w nich
informację o działalności muzeum, godzinach otwarcia, podajemy tematy lekcji muzealnych i spotkań
czwartkowych. Ostatnio opracowaliśmy kolorowy druk, który będzie przekazywany w celach reklamowych.
Kontynuujemy sprawdzone w poprzednich latach formy uatrakcyjnienia zwiedzania poprzez możliwość
własnoręcznego wybicia „Denara Reinberna” lub zakupienie wybitej i możliwość sfotografowania się w
zabytkowych zbrojach. Zarówno do denara, jak i do fotografowanej zbroi dołączone są opisy (kolorowy
druk). Druki te również wykonujemy we własnym zakresie.
Nie udało się utworzyć własnej strony internetowej ze względów technicznych. Informacje o muzeum wraz
z barwnymi fotografiami zawarte są na stronach internetowych Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.
Muzeum włączyło się również w prezentację Powiatu Kołobrzeskiego z okazji Dni Województwa
Zachodniopomorskiego w sali Milenium (21-22.XI).
Biblioteka i zbiory specjalne
Biblioteka muzealna udostępniana jest czytelnikom codziennie w godz. 730 – 1500 .
Ze względu na specyfikę zbiorów korzysta z niej młodzież szkolna, studenci różnych form studiów,
kołobrzeżanie, kuracjusze. Udzielane są informacje bibliograficzne dotyczące historii wojskowej, historii
Kołobrzegu, Pomorza i historii muzealnictwa. Udostępniamy szczególnie sprawozdania z działalności, gdyż o
muzeum powstają prace licencjackie i magisterskie.
Stan wydawnictw na 30.VI. br.:
- wydawnictwa zwarte
5910 wol.
- wydawnictwa periodyczne
2058 wol.
- zbiory specjalne
6383 jedn inwent.
W I półroczu 2003r. zakupiono wydawnictw na kwot 625,60 zł.
Ze zbiorów bibliotecznych na czytelni skorzystało 429 osób (do 30.XI) – spoza muzeum.

Udostępniono:
- wydawnictwa zwarte
- wydawnictwa periodyczne
- zbiory specjalne

1.081 wol.
209 wol.
91 jedn inwent.

VII FINANSE
W przedłożonym wstępnie planie finansowym na rok 2003 zaplanowano wydatki na poziomie
1.010.000,z czego: planowany dochód własny
260.000,dotacja dla Instytucji Kultury
750.000,Założenia te obejmowały jedynie podstawowe koszty utrzymania placówki.
Ponadto wnioskowano o sfinansowanie najpilniejszych zadań na kwotę 290.500,-, a w szczególności:
dokończenie wystawy „Dzieje Kołobrzegu”
–
wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej
–
naprawy dachu na pawilonie wystawowym
–
prace budowlano-konserwatorskie zalecone przez Konserwatora Zabytków zabytkowej
kamienicy i obejścia przy pawilonie
–
naprawa bądź częściowa wymiana stolarki okiennej we wszystkich obiektach.
Plan dochodów własnych został wykonany z nadwyżką i na dzień 30 listopada dochody brutto kształtowały
się:
–
bilety wstępu 276.369,–
przewodnik 2.700,–
lekcje muzealne
2.202,–
fotografowanie i filmowanie 17.236,–
„denar”
2.411,ogółem
300.918,Z wnioskowanej kwoty 750.000,- do dnia 30.XI. br. na konto muzeum Starostwo Powiatowe przekazało
kwotę 626.763,- (497.434,- potwierdzone Uchwałami), w tym na zadania dodatkowe otrzymano:
- 11.000,częściowy remont dachu
- 30.000,na urządzenie wystawy „Dzieje Kołobrzegu” - środki Urzędu Miasta
- 1.500,na urządzenie wystawy „Wojsko Polskie w Służbie Pokoju 1953-2003” (50 lat misji
pokojowych)
- 10.000,przeznaczono na nagrody z okazji jubileuszu 40-lecia
Niedoszacowanie wydatków podstawowych wynosi o0becnie 123.237,-. Z zadań dodatkowych
zrealizowano:
–
organizacja wystawy zrealizowana w dużym stopniu dzięki sponsoringowi (Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej i sponsorzy prywatni)
–
częściowa naprawa dachu.
Niedoszacowanie wydatków na zadania dodatkowe wynosi 189.500,Zmniejszenie nakładów na utrzymanie muzeum odczuwamy od kilku lat. Poniżej przedstawiamy
zestawienie projektów i realizację planów finansowych Muzeum na lata 1999-2003
Rok

1999
2000
2001
2002
2003

Wnioskowana
dotacja
762.000,863.100,880.000,706.000,750.000,-

Przyznana
dotacja

Dochody
własne

717.000,221.000,649.000,323.000,538.000,266.000,644.000,280.000,do 30.XI 626.763,300.000,do 31.XII 668.716,308.269,06
Zwracam uwagę na fakt, że dochody własne muzeum stanowią corocznie prawie połowę przyznanej dotacji

i przeznaczone są z konieczności na utrzymanie placówki, a nie na działalność statutową!
Brak środków finansowych odbija się niekorzystnie na realizacji podstawowych zadań muzeum takich jak:
konserwacje zbiorów, brak opracowań naukowych, zaniechanie zakupów muzealiów, jak też na
niemożliwości utrzymania bazy lokalowej w bezpiecznym stanie technicznym.
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I. Informacje ogólne
Adres: Muzeum Oręża Polskiego,
78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13
Oddział Historii Miasta
78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13
Kamieniczka, pawilon wystawowy
78-100 Kołobrzeg, ul. Emilii Gierczak 5
i ekspozycja plenerowa
Obiekty: pałacyk mieszczański z pocz. XIX w. (ul. Armii Krajowej 13)
pow. całk 1316 m2
pow. wyst. 422 m2
kamieniczka mieszczańska (ul. Emilii Gierczak 5)
pow. całk. 590 m2
pow. wyst. 120 m2
pawilon wystawowy (ul. Emilii Gierczak 5)
pow. całk. 1176 m2
pow. wyst. 982 m2
wystawa plenerowa (ul. Emilii Gierczak 5)
pow. 4100 m2
Dyrektor muzeum:
do 28.02.2002 r. dr Hieronim Kroczyński
od 01.03.2002 r. mgr Barbara Zabel
II. Działalność naukowo-badawcza
Publikacje
2000 r.
Z powodu szczupłości środków finansowych muzeum nie prowadziło własnej działalności
wydawniczej. Publikacje pracowników muzeum ukazywały się w zaprzyjaźnionych oficynach wydawniczych:
–
społeczna oficyna wydawnicza Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Jacek Klimżyński „Galli Anonymi cantilena et carmina” Kołobrzeg 2000
Hieronim Kroczyński „Dzieje Kołobrzegu” Kołobrzeg 2000
–
wydawnictwo „Barwa i Broń” w Warszawie
Hieronim Kroczyński „Twierdza Kołobrzeg” (wyd. II rozszerzone) Warszawa 2000
–
wydawnictwo „Le Petit Cafe” w Kołobrzegu
Hieronim Kroczyński „Zaślubiny Polski z morzem” (wyd. II rozszerzone) Kołobrzeg 2000
Hieronim Kroczyński „Kronika Kołobrzegu” Kołobrzeg 2000
2001 r.
Brak publikacji
2002 r.
W celu szerokiego poinformowania poszczególnych środowisk o propozycjach programowych
działalności edukacyjnej wydrukowano przy pomocy własnej bazy poligraficznej (zazwyczaj w małych
nakładach, nieprzekraczających 100 egz.) zestawy informacji i ulotek, a także dwa druki towarzyszące:
„Denar Reinberna” (z informacjami o monecie średniowiecznej opisanej w poemacie „Wypłyń na głębię.
Apokryf kołobrzeski”) oraz „Karacena” druk informujący o zbroi, w której można się sfotografować w czasie
zwiedzania wystawy głównej.
Dzięki nawiązaniu kontaktu z fotoreporterem Kazimierzem Ratajczykiem wydano na koszt
Wydawnictwa „Reda” w Kołobrzegu 4 pocztówki (po 1000 egzemplarzy) z fotografiami eksponatów
muzeum; pocztówki rozprowadzano w kasach muzeum z udziałem w zyskach ze sprzedaży.
2003 r.
W roku jubileuszu 40-lecia powojennego muzealnictwa w Kołobrzegu wydano 2 barwne
informatory (w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej) dotyczące stałych ekspozycji:
–
Barbara Zabel „Dzieje Kołobrzegu” Informator wystawy, Kołobrzeg 2003

–

Jacek Klimżyński „Dzieje oręża polskiego” Informator wystawy, Kołobrzeg 2003.

Edukacja i upowszechnianie
2000 r.
Działalność oświatowa muzeum ukierunkowana była na szeroką popularyzację tematyki związanej z
obchodami 1000-lecia utworzenia Biskupstwa w Kołobrzegu. odnotowano 26 lekcji muzealnych, 7 prelekcji i
26 konsultacji historycznych. zorganizowano 9 seansów filmowych o tematyce historycznej, wygłoszono 14
odczytów i zorganizowano 1 koncert. Kontynuowano współpracę z Telewizją Kablową Kołobrzeg, w której
co dwa tygodnie emitowano „Gawędę historyczną” według ustalonego rocznego programu.
2001 r.
Odnotowano 23 lekcje muzealne i zorganizowano 2 seanse filmowe o tematyce historycznej.
2002 r.
Istotnym elementem doskonalącym działalność edukacyjną placówki było restytuowanie
zawieszonego od lat odrębnego działu naukowo-oświatowego przez utworzenie Działu Upowszechniania i
Edukacji, w którego strukturze znalazła się biblioteka i gabinet zbiorów specjalnych, działające dotąd jako
odrębna jednostka organizacyjna. Dzięki tej zmianie wszyscy pracownicy merytoryczni zaczęli realizować
program edukacyjny muzeum bez względu na swoją przynależność do statutowego działu pracy, a to
stanowi grupę 7 osób, co przy liczebności kadry muzeum jest blisko 25% personelu muzeum. Korzyść z
takiej organizacji zaowocowała także poszerzeniem kręgu osób oprowadzających po wystawach grupy
zorganizowane.
Działalność edukacyjna muzeum została wzbogacona o nowe oferty oświatowe zgrupowane w
trzech formach:
–
nauczycielom i młodzieży szkolnej zaproponowano zestaw prelekcji i lekcji muzealnych
ujętych w trzy cykle: ciekawostki historyczne, Kołobrzeg – dzieje dalsze i bliższe, historia
wojskowości,
–
środowiskom zainteresowanym w poszerzeniu wiedzy historycznej zaproponowano cykl
pogadanek, odczytów i wykładów zatytułowany „Czwartkowe spotkania z historią”,
–
uczestnikom kolonii i obozów młodzieżowych, a także ośrodkom wypoczynkowosanatoryjnym w sezonie letnim zaproponowano zestaw tematów prelekcji pod wspólnym tytułem
„Udane wakacje ze słońcem i historią nad Bałtykiem”.
Podkreślić należy przy tym, że konieczność skomercjalizowania form działalności oświatowej, nawet
minimalną wysokością odpłatności, wytworzyła widoczną barierę w odbiorze zaproponowanych form.
Ogółem wygłoszono 10 odczytów dla 207 uczestników, przeprowadzono 10 lekcji muzealnych w zakresie 8
tematów dla 262 uczestników. W zakresie uatrakcyjnienia form wystawienniczych umożliwiono
zwiedzającym odpłatne zważenie się na zabytkowej XIX w. wadze, sfotografowanie się w zbroi karacenowej,
jak również własnoręczne wybicie lub zakup gotowego egzemplarza średniowiecznej monety, tzw. „denara
Reinberna” (opisanego w poemacie ks. Henryka Romanika „Wypłyń na głębię. Apokryf kołobrzeski”
wydanego przez społeczną oficynę wydawniczą Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w
jubileuszowym roku 2000).
Dodatkową atrakcją w sezonie letnim był zorganizowany 28.07.2002 r. na dziedzińcu muzeum
Festyn Rycerski przygotowany wspólnie z Drużyną Wojów Piastowskich „Jantar” z Poznania. W programie
znalazły się liczne atrakcje związane z kulturą wieków średnich, m.in. pokazy broni, ozdób i strojów, pokazy
pracy dawnych rzemieślników, zwyczajów i walk rycerskich. Zorganizowana po raz pierwszy przez muzeum
ta rozrywkowa forma działalności spotkała się ze znacznym zainteresowaniem gości Kołobrzegu, co
wskazuje na celowość organizowania podobnych form, szczególnie w okresie letnim.
2003 r.
Dzięki włączeniu w pracę oświatową wszystkich pracowników merytorycznych i kierownika działu
obsługi wystaw możliwe stało się wzbogacenie form pracy edukacyjnej, jak i rozszerzenie pracy z grupami
zorganizowanymi. Kontynuowano z bardzo dobrym skutkiem zaproponowane w 2002 r. formy pracy z
młodzieżą i miłośnikami historii w ramach lekcji muzealnych i czwartkowych spotkań z historią. Z propozycji
muzeum skorzystały szkoły podstawowe, gimnazja i licea z terenu miasta i powiatu kołobrzeskiego. Ogółem
przeprowadzono 54 lekcje muzealne, 11 spotkań edukacyjnych, 1 prelekcję oraz przeprowadzono 66
konsultacji historycznych (w tym dużą część na temat poszczególnych eksponatów). Muzeum umożliwiło

młodzieży udział w konkursie plastycznym „Moja przygoda w muzeum”.
Działalność biblioteki
r. 2000
r. 2001
stan księgozbioru: - wydawn. zwarte
5.736
5.782
- czasopisma
1.986
2.019
- zbiory specjalne
6.152
6.354
liczba miejsc w czytelni
czytelników indywidualnych
wypożyczeń (na miejscu) - wydawn. zwarte
- czasopisma
- zbiory specjalne

r. 2002
5.875
2.044
6.378

r. 2003
5.932
2.061
6.394

6

6

6

6

478

428

394

457

1.114
300
91

769
149
94

806
142
138

1.151
237
94

Biblioteka muzealna obsługiwała osoby piszące prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, służyła pomocą
uczniom kołobrzeskich szkół.
W latach 2000-2003 pracownicy muzeum uczestniczyli w licznych sesjach, sympozjach i
konferencjach; szczególnie w roku 2000 w ramach obchodów 1000-lecia utworzenia biskupstwa w
Kołobrzegu, i w roku 2003 w czasie jubileuszu 40-lecia powojennego muzealnictwa w Kołobrzegu.
III. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów
2000 r.
Do księgi wpływu muzealiów wpisano 325 nowych pozycji. Pod względem sposobu nabycia na liczby te
składają się: zakupy – 28 poz., dary – 45poz., pozyskania – 10 poz., przekazy – 23 poz., depozyty – 219 poz.
(w tym 195 depozytów z dziedziny archeologii). Przyczyną tego małego zwiększenia się liczby nabytków jest
mniejsza dotacja przy zwiększających się ciągle kosztach utrzymania oraz fakt przeznaczenia własnych
wypracowanych środków na utrzymanie muzeum, w tym uzupełnienie wydatków na zadania gospodarcze
jak remont piwnic czy przygotowanie stelażu nowej wystawy głównej.
Opracowano ogółem 40 kart katalogu muzealnego w tym 25 z dziedziny militariów, 5 – z historii, 8 –
z archeologii, 1 – z etnografii i 1 – z techniki.
2001 r.
Nabytków ogółem odnotowano 89, w tym sztuka – 1, historia – 57, militaria – 28, technika – 2, inne – 1.
Opracowano 13 kart katalogu muzealnego w tym 11 z dziedziny militariów i 2 – z historii.
2002 r.
Katastrofalna sytuacja finansowa muzeum odbiła się na ilości nowych nabytków. Według źródeł nabycia
inwentarz zbiorów muzeum powiększył się zaledwie o 9 zakupów i 23 dary. Tak złego roku w tej dziedzinie
muzeum nie miało w całej swojej historii. Na zakupy mogło wydać żenująco niską kwotę 645 zł. Według
działów inwentarzowych w nowych nabytkach były zaledwie 2 przedmioty z dziedziny militariów oraz 24 z
dziedziny historii.
Opracowano 2 karty katalogu muzealnego, w tym 1 – z dziedziny militariów i 1 – z dziedziny historii.
2003 r.
Zbiory wzbogaciły się o 26 eksponatów, w tym 10 zakupiono na kwotę 1.050 zł. Liczba nabytków jest
znikoma a większość ofert do zakupu nie jest w ogóle rozpatrywana.
Dużym wydarzeniem był powrót na stałe miejsce ekspozycji plenerowej samolotu TS-8 BIES. Wysiłek
wyremontowania własnym sumptem poniósł inż. Jerzy Fiuk z Kołobrzegu. Koszt remontu wyceniono na
około 100 tys. zł. W audycjach radiowych, w prasie i w telewizji (w tym w TVN 24) informowano o
inicjatywie inż. Fiuka podkreślając znaczenie jego wysiłku. Muzeum podjęło starania, aby inż. Jerzego Fiuka
uhonorowano nagrodą Ministra Kultury za osiągnięcie muzealne w dziedzinie konserwacji.
Opracowano 5 kart katalogu muzealnego (wszystkie z dziedziny historii).
IV. Działalność wystawienniczo-popularyzatorska
Wystawiennictwo
2000 r.

wystawy stałe: „Dzieje oręża polskiego”
„Zbiory metrologiczne”
wystawy czasowe: „Miasto odkrywane, Kołobrzeg XIII-XV w.” (wystawa archeologiczna czynna cały rok,
którą zwiedziło 6.120 osób)
„Pamięć nam bliska” (prace plast. Zygmunta Wujka)
„Wystawa modeli redukcyjnych kołobrzeskich modelarzy”
Frekwencja na wystawach wynosiła 222.706 osób w tym 130.844 osoby bezpłatnie. Muzeum
zwiedziło ogółem 1.558 grup, spośród których oprowadzono 91.
W związku z przygotowaniami do uroczystych obchodów 1000-lecia utworzenia Biskupstwa w
Kołobrzegu całkowicie została przebudowana początkowa część wystawy głównej „Dzieje oręża polskiego”,
poświęcona wczesnemu średniowieczu. Wyeksponowano tu gromadzony od wielu lat imponujący zbiór
militariów wczesnośredniowiecznych z terenu Europy Środkowej i Skandynawii: 80 włóczni, 23 topory, 4
miecze, łuk ze strzałami, umba tarcz, ostrogi i strzemiona. Zbiór ten spopularyzowany przez media wzbudził
podziw znawców przedmiotu i uznany został za jeden z największych w kraju.
Trwały również prace nad przygotowaniem scenariusza i zabytków do nowo tworzonej wystawy
„Dzieje Kołobrzegu” pod kierunkiem mgr Barbary Zabel - komisarza wystawy, wraz z zespołem
współpracowników spoza muzeum: dr. Marianem Rębkowskim, mgr Beatą Wywrot-Wyszkowską, art. plast.
Janem Tężyckim i modelarzem mgr. Krzysztofem Plewako.
Poza muzeum, na terenie portu eksponowany był okręt muzeum, który zwiedziło ok. 8 tys. osób.
Okręt zdeponowany jest w firmie Kołobrzeska Żegluga Pasażerska, która go konserwuje i utrzymuje.
2001 r.
wystawy stałe: „Dzieje oręża polskiego”
„Zbiory metrologiczne”
wystawa czasowa: „Miasto odkrywane, Kołobrzeg XIII-XV w.” (wystawa archeologiczna czynna cały rok,
którą zwiedziło 4.291 osób)
Frekwencja ogółem: 196.833 osoby, grup zwiedzających 1.323, z których oprowadzono 27.
2002 r.
wystawy stałe: „Dzieje oręża polskiego”
„Zbiory metrologiczne”
wystawy czasowe: „Miasto odkrywane, Kołobrzeg XIII-XV w.” (wystawa archeologiczna czynna cały rok,
którą zwiedziło 3.415 osób)
„Wystawa modeli redukcyjnych sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu Wojska
Polskiego biorącego udział w walkach o Kołobrzeg” (czynna w marcu, zwiedziło 1.059 osób)
„Wystawa przeglądowa Kołobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego” (maj-czerwiec, 868
osób)
„Zabytkowe kościółki Pomorza Środkowego” (lipiec, 2.767 osób)
„Latarnie morskiego wybrzeża” (sierpień, 2567 osób)
Frekwencja ogółem: 111.826 osób, grup zwiedzających 1.106, z których oprowadzono 104.
2003 r.
wystawy stałe: „Dzieje oręża polskiego”
„Zbiory metrologiczne”
„Dzieje Kołobrzegu” (otwarcie wystawy 9 maja, w związku z uroczystymi obchodami 40lecia powojennego muzealnictwa w Kołobrzegu)
wystawy czasowe: „Miasto odkrywane, Kołobrzeg XIII-XV w.” (styczeń-luty, 176 osób)
„Powojenne muzealnictwo w Kołobrzegu w fotoreporterskim skrócie” (maj-grudzień, 4.314
osób)
„Wojsko polskie w służbie pokoju 1953-2003” (sierpień-wrzesień, 5.779 osób)
„Kolekcje na 100-lecie lotnictwa” (grudzień 2003-luty 2004, 350 osób)
Frekwencja ogółem: 118.364 osoby, grup zwiedzających ogółem 1.115, z których oprowadzono 165.
W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Kołobrzegu, w dniu
3.06.2003 r. muzeum zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli historii z referatem wiodącym
st. kustosza mgr. J. Klimżyńskiego „Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – ekspozycje, inicjatywy
oświatowe i możliwości ich wykorzystania w pracy dydaktycznej nauczyciela”.

V. Współpraca z zagranicą
Z racji szczupłości środków finansowych współpraca z zagranicznymi placówkami muzealnymi ma charakter
sporadyczny i związana jest raczej z inicjatywami administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.
VI. Działalność administracyjna i gospodarcza (remonty, inwestycje)
2000 r.
W grudniu zakończono trwający na przestrzeni trzech lat remont piwnic pałacyku Braunschweigów i
przystosowano pomieszczenia do urządzenia stałej wystawy „Dzieje Kołobrzegu” wpisanej do
kołobrzeskiego programu obchodów 1000-lecia utworzenia Biskupstwa w Kołobrzegu. Opóźnienie prac
remontowych wynikło ze zmiany technologii osuszania piwnic. W wyniku nowego podziału
administracyjnego kraju kwestia remontu piwnic pałacyku znalazła się w gestii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Przerwano zaawansowane prace według metody „Ombran”,
zalecone uprzednio przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie. Nowy projekt prac
remontowych Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zlecił firmie „Aurum” - Pracownia
Badawczo-Konserwatorska we Wrocławiu, stosująca inną metodę osuszania piwnic.
Na wykonawstwo robót ogłoszono przetarg opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
77/2000 pod poz. 28874 z dnia 14.06.2000 r. Materiały przetargowe pobrało 5 firm z całego kraju, a oferty
złożyły 2 firmy. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane „PRO-BUD” sp. z o.o. w Kołobrzegu
(ogłoszenie wyników 12.07.2000 r.). Na ofertę przetargową składały się następujące prace: osuszanie
murów, odsolenie murów, prace ogólnobudowlane, ułożenie posadzki, wymiana stolarki, roboty
instalacyjne elektryczne i wodno-kanalizacyjne. W trakcie remontu nastąpiła konieczność rozszerzenia prac
o wykonanie wentylacji pomieszczeń i instalacji alarmowej ppoż. Roboty specjalistyczne: osuszanie i
odsalanie metodą „Schomburg” wykonało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane – mgr Andrzej Klingier w
Koszalinie. W dniu 5.12.2000 r. podpisano protokół przekazujący obiekt do wyposażenia. Nadzór
inwestorski sprawowało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Kołobrzegu, a środki finansowe
pozyskano w wyniku rozległych kontaktów z Ministrem Kultury, Biurem Dokumentacji Zabytków w
Szczecinie i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
2001 r.
Zakończono prace remontowe związane z modernizacją wejścia do pałacyku Braunschweigów od strony ulic
Katedralnej i Dubois. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w miejscu dotąd istniejących schodów. Na
początku listopada zakończono pełny zakres prac remontowych i modernizacyjnych w budynku.
2002 r.
W ramach zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej w Kołobrzegu zabezpieczono więźbę dachową pałacyku
Braunschweigów środkiem ogniochronnym Fabos. Wyposażono w linie dozorowe wraz z czujkami ppoż.
poddasze, korytarz na strychu oraz pomieszczenia w części dobudowanej. Obiekt muzeum podłączono do
centrali alarmowej Straży Pożarnej, powierzając nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu Spółce z o.o.
„Astronic” w Koszalinie. Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie skuto
tynk w pomieszczeniach technicznych zabytkowej kamieniczki przy ul. Emilii Gierczak 5 po kontroli stanu
technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu.
2003 r.
Wykonano oświetlenie ewakuacyjne wystawy głównej w pawilonie wystawowym przy ul. Emilii Gierczak 5
(wg zaleceń Straży Pożarnej w Kołobrzegu). Przeprowadzono częściową wymianę pokrycia dachowego na
pawilonie wystawowym, a także wykonano malowanie sali oświatowej i łącznika w kamieniczce przy ul.
Emilii Gierczak 5 oraz sali wystaw czasowych w pałacyku Braunschweigów.
VII. Sprawy organizacyjno-kadrowe
2000 r.
Stan zatrudnienia na dnień 31 grudnia
31 osób
- w tym pełnozatrudnionych
28 osób
- w niepełnym wymiarze godzin
3 osoby
W związku z nowymi przepisami o zatrudnianiu emerytów z dniem 1 lipca została rozwiązana za
porozumieniem stron umowa o pracę z dyrektorem muzeum dr. Hieronimem Kroczyńskim. Z dniem 1
października ta sama osoba została powołana na stanowisko dyrektora muzeum na czas ściśle określony. W
okresie od 1.07 do 30.09 obowiązki dyrektora pełniła mgr Barbara Zabel – starszy kustosz muzealny,

Kierownik Oddziału Historii Miasta.
W ramach centralnych obchodów 1000-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu dyrektor
muzeum dr Hieronim Kroczyński udekorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dzięki uzupełnieniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra na stanowisko adiunkta awansowana
została mgr Barbara Skomiał.
Zarząd Powiatu Kołobrzeg podjął w dniu 18.02 Uchwałę nr 53/2000 w sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem działalności Powiatu.
2001 r.
Stan zatrudnienia na dnień 31 grudnia
30 osób
- w tym pełnozatrudnionych
27 osób
- w niepełnym wymiarze godzin
3 osoby
Rozwiązano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z mgr Joanną Bednarską – asystentem
muzealnym w dziale upowszechniania wiedzy.
Zawarto w Gminą Miejską w Kołobrzegu umowę użyczenia na czas nieokreślony na nieodpłatne
używanie działki nr 290/7, na której zlokalizowana jest wystawa plenerowa przy ul. Emilii Gierczak.
Rada Powiatu w Kołobrzegu Uchwałą nr XXI/110/2001 z dnia 23.02.2001 nadała Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu nowy statut.
2002 r.
Stan zatrudnienia na dnień 31 grudnia
31 osób
- w tym pełnozatrudnionych
28 osób
- w niepełnym wymiarze godzin
3 osoby
Z dniem 28 lutego Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu rozwiązało umowę o pracę z dyrektorem muzeum
dr. Hieronimem Kroczyńskim. Od 1 marca stanowisko dyrektora objęła mgr Barbara Zabel – starszy kustosz,
kierownik Oddziału Historii Miasta. Zatrudniono 2 nowo pozyskane osoby od 4 marca: ppłk. w stanie
spoczynku Janusza Wiażewicza na stanowisko adiunkta (z zakresem spraw związanych z problematyką
historyczno-wojskową muzeum) i mgr Anettę Bolechowską na stanowisko asystenta (z zakresem spraw
związanych z działalnością edukacyjną muzeum). Od 1 kwietnia mgr Jacek Klimżyński – starszy kustosz objął
kierownictwo nowo utworzonego Działu Upowszechniania i Edukacji z równoczesnym wykonywaniem
obowiązków związanych z dotychczasowym kierowaniem biblioteką i gabinetem zbiorów specjalnych
włączonych w strukturę nowo powstałego działu. Z dniem 30 czerwca rozwiązano umowę o pracę z inż.
Zbigniewem Czerniakiem – kierownikiem pracowni konserwacji zbiorów, a od 1 sierpnia zawarto
porozumienie z mgr Barbarą Skomiał na zmianę warunków pracy i płacy. Mgr Barbara Skomiał przestała
pełnić funkcję kierownika Działu Dokumentacji Zbiorów i podjęła pracę jako adiunkt na samodzielnym
stanowisku ds. dokumentacji zbiorów.
Zarząd Powiatu w Kołobrzegu Uchwałą nr 205/2002 z dnia 18.06.2002 r. powołał Radę Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Nowa Rada Muzeum podjęła działalność pod przewodnictwem prof. dr. hab.
Mariana Rębkowskiego w dniu 22 lipca 2002 r.
Wobec utrwalającego się stanu chronicznego niedoboru środków finansowych na podstawową
działalność statutową muzeum zawieszono prace w pracowni konserwacji zbiorów, a pracownikom tam
zatrudnionym powierzono inne niż dotychczas obowiązki służbowe. W ślad za tym wymuszonym
okolicznościami posunięciem zwrócono się do powiatowego Inspektora Pracy w Kołobrzegu o odstąpienie
od przeprowadzenia badań środowiska pracy w związku z zawieszeniem działalności na czas nieokreślony.
W związku z przygotowaniami do jubileuszu 40-lecia powołania muzeum w powojennym
Kołobrzegu, przypadającym w dniu 9.05.2003 ogłoszono przetargi na wykonanie wyposażenia i stelażu
wystawowego na eksponaty muzealne wystawy „Dzieje Kołobrzegu”. Przetarg wygrały firmy PRO-BUD z
Kołobrzegu i ECCO Line s.c. Tomasza Marszałka ze Szczecina.
2003 r.
Stan zatrudnienia na dnień 31 grudnia
29 osób
- w tym pełnozatrudnionych
25 osób
- w niepełnym wymiarze godzin
4 osoby
Jak co roku w sezonie letnim, dla zapewnienia sprawnej obsługi zwiedzających wystawy muzealne,
zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy. Dzięki temu
zapewniono obsługę kasy wydawnictw i wystawy głównej.

Rozwiązano dwie umowy o pracę za wypowiedzeniem: z renowatorem Aliną Styranką (na wniosek
pracownika) i ze strażnikiem Ryszardem Janikiem (przez zakład pracy).
Zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie muzeum odczuwalne jest od kilku lat, co
unaocznia poniżej zestawienie projektów i realizacji planów finansowych placówki w latach 2000-2003.
Rok

2000
2001
2002
2003

Wnioskowana
dotacja
863.100
880.000
706.000
750.000

Przyznana
dotacja

Dochody
własne

649.000
538.000
644.000
697.434

323.000
266.000
280.000
316.560

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne muzeum stanowią corocznie prawie połowę
przyznanej dotacji i z konieczności przeznaczone są na utrzymanie placówki, a nie na działalność statutową.
Brak środków finansowych odbija się niekorzystnie na realizacji statutowych zadań muzeum: konserwacji
zbiorów, opracowaniach naukowych, zaniechaniu zakupu muzealiów, jak też na niemożliwości
utrzymywania bazy lokalowej w bezpiecznym stanie technicznym.

IV DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZO-POPULARYZATORSKA
2000 rok

2001 rok

2002 rok

Wystawy stałe

1. Dzieje oręża polskiego 1. Dzieje oręża polskiego
2. Zbiory metrologiczne 2. Zbiory metrologiczne

1. Dzieje oręża polskiego
2. Zbiory metrologiczne

Wystawy czasowe

1. Miasto odkrywane, 1. Miasto odkrywane,
Kołobrzeg XIII-XV w. (cały Kołobrzeg XIII-XV w. (cały
rok, 6.120 os.)
rok, 4.291 os.)
2. Pamięć nam bliska (I-V)
3.
Wystawa
modeli
redukcyjnych
kołobrzeskich modelarzy
(X)

1. Miasto odkrywane, Kołobrzeg X
XV w. (cały rok, 3.415 os.)
2. Wystawa modeli redukcyjnych sprz
bojowego będącego na wyposaże
Wojska Polskiego biorącego udział
walkach o Kołobrzeg (III, 1.059 os.)
3.Wystawa przeglądowa Kołobrzeskie
Towarzystwa Fotograficznego (V-VI, 8
os.)
4.
Zabytkowe
kościółki
Pomo
Środkowego (VII, 2.767 os.)
5.Latarnie morskiego wybrzeża (V
2.567 os.)
razem zwiedzających 10.676

Frekwencja ogółem

222.706

196.833

111.826

Ilość grup ogółem

1.558

1.323

1.106

27

104

Ilość oprowadzanych
91
grup

Działalność
26 lekcji muzealnych
23 lekcje muzealne
oświatowa
lekcje, 7 prelekcji
prelekcje, konkursy 29
konsultacji
historycznych

Inne
formy 9 seansów filmowych o 2 seanse filmowe
popularyzowania
tematyce historycznej
tematyce historycznej
kultury i nauki
14 odczytów
1 koncert

Działalność oświatową wzbogacono
nowe oferty przedstawiając odpowiedn
placówkom:
Zestaw tematów lekcji i prelekcji ujęty
w cyklach:
- Ciekawostki historyczne
- Kołobrzeg - dzieje dalsze i bliższe
- Historia wojskowości
- Udane wakacje ze słońcem i historią n
Bałtykiem
Zestaw tematów spotkań edukacyjnyc
- Czwartkowe spotkania z historią
10 lekcji muzealnych
10 spotkań edukacyjnych

o Wzbogacenie oferty muzeum:
- zważenie się na XIX w. wadze
sfotografowanie
się
w
zb
karacenowej
- wybicie średniowiecznej mon
„denara Reinberna”
I koncert (pianiści z Ogniska Pr
pozaszkolnej w Kołobrzegu)

Festyn rycerski (lipiec) w program
znalazły się atrakcje związane z kult
wieków średnich m.in. pokazy bro
strojów,
ozdób,
pracy
dawn
rzemieślników, oraz walki rycerskie.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za 2004 rok

I Informacje ogólne
W ciągu całego roku Muzeum realizowało zadania statutowe i zamierzenia przyjęte w planie
działalności na rok 2004. Realizacja zadań uzależniona była od posiadanych środków finansowych.
Dużym utrudnieniem w planowaniu działalności jest to, że na początku roku kalendarzowego nie
znana jest kwota jaką placówka może dysponować. Od kilku lat dotacja otrzymywana ze Starostwa
Powiatowego połączona z dochodami wypracowanymi przez Muzeum jest niższa od kwoty
planowanych wydatków, które ograniczane są do niezbędnego minimum tj. zabezpieczenia płac
pracowniczych wraz z pochodnymi i pokrycia kosztów eksploatacji budynków (w tym dwa obiekty
zabytkowe).
Poniżej przedstawiamy plan wydatków i osiągnięte dochody w 2004 r.
PLAN
wpływy z usług
280.000,00
dotacja
950.000,00
RAZEM PLAN
1.230.000,00
WYKONANIE
wpływy z usług
w tym:
bilety
lekcje muzealne
przewodnik
foto i film
moneta
rycerz
dotacja
RAZEM WYKONANIE
STOSUNEK WYKONANIA DO PLANU
wpływy z usług
dotacja

334.129,00
311.806,00
1.521,00
3.240,00
10.812,00
2.508,00
4.242,00
699.400,00
1.033.529,00

119,33%
73,62%

II Działalność naukowo-badawcza
W roku sprawozdawczym opracowano 50 kart katalogu naukowego i 24 karty katalogu fotografii z
działu zbiorów specjalnych.
Stan dokumentacji fotograficznej na dzień 31.12.2004 – 2300 eksponatów.
Komputerowa baza zbiorów – 2509 eksponatów.
Pracownicy merytoryczni Muzeum wygłosili 6 wykładów o tematyce:
1. „Sposoby przechowywania i ewidencjonowania zabytków w wojskowych izbach tradycji”; (B. Zabel
– słuchaczami byli kierownicy Wojskowych Klubów Garnizonowych z całego kraju);
2. „Techniki pozyskiwania soli w Kołobrzegu”; (B. Zabel – w czasie obchodów Święta Soli w
Wieliczce);
3. „Muzeum Oręża Polskiego – powstanie i rozwój. Zbiory metrologiczne”; (B. Zabel – w trakcie VIIIKonferencji Kaszubsko-Pomorskiej w Słupsku); wystąpienie opublikowane w wydawnictwie
poświęconym VIII Konferencji;
4. „Zbiory militariów w Muzeum Oręża Polskiego – kolekcja XX-wiecznego umundurowania polskiego
i broni białej” (B. Skomiał – w trakcie VIII-Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej w Słupsku);
wystąpienie opublikowane jw.;
5-6. „Walki o Kołobrzeg w marcu 1945” (J. Wiażewicz – 2 wykłady wygłoszone w kołobrzeskim Klubie

Garnizonowym w czasie obchodów 59-tej rocznicy wyzwolenia miasta);
Ponadto Dyrektor B. Zabel brała udział w konferencji organizowanej przez Instytut Zachodni w
Poznaniu pn. „Mała ojczyzna na Ziemiach Zachodnich; dziedzictwo kulturowe a tożsamość lokalna”.
W ramach obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Kołobrzegowi Muzeum podjęło się organizacji
cyklu wykładów (5 wykładów) dotyczących historii Kołobrzegu z okresu przed lokacją. Odbyły się 2
wykłady:
1. prof. Lech Leciejewicz „Geneza i rozwój najstarszego Kołobrzegu” - maj 2004 r.
2. dr Stanisław Rosik „Zmierzch pogaństwa i początki chrześcijaństwa w Kołobrzegu” - październik
2004 r.
Kolejne wykłady odbędą się w 2005 r.
Pracownicy merytoryczni Muzeum udzielili 47 konsultacji dotyczących eksponatów muzealnych i
wykonali 5 kwerend dla instytucji i muzeów.
III Zbiory
W okresie sprawozdawczym ze względu na szczupłość środków finansowych muzeum nie zakupiło
ani jednego eksponatu, jednakże zbiory muzealiów wzbogaciły się o 117 nabytków:
militaria
–
18
archeologia
–
31
historia
–
42
numizmaty
–
2
plastyka
–
4
pamiątki
–
20
w tym: 75 – dary (m.in. albumy z fotografiami przedwojennego Kołobrzegu)
5
– pozyskanie
1
– przekazano
36 – depozyty
Stan posiadania zbiorów na dzień 31 grudnia 2004 r. to: 13.937 pozycji muzealiów własnych i 2.693
pozycji depozytów.
Zbiory muzeum wypożyczane były:
–
Pomorskiemu Muzeum Wojskowemu w
Bydgoszczy,
–
Koszalińskiej Delegaturze Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie,
–
Muzeum Narodowemu w Kielcach,
–
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
–
Muzeum Historyczno-Etnograficznemu w
Chojnicach.
Dokonano dokumentacji fotograficznej eksponatów znajdujących się na wystawie „Zbiory
metrologiczne”.
W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika Działu Edukacji i
Upowszechniania p. mgr. Jacka Klimżyńskiego z dniem 24.09. br. dokonano pełnej inwentaryzacji
zasobów archiwalnych i zbiorów specjalnych do których zalicza się kartografię, fotografię i starodruki.
(Protokół poinwentaryzacyjny dostępny w archiwum muzeum).
Nadzór nad zbiorami powierzono p. mgr A. Bolechowskiej.
W maju 2004 r. dyrektor muzeum Barbara Zabel uczestniczyła w uroczystości wręczenia nagród
przyznanych przez Ministra Kultury w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2003”.
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otrzymało III nagrodę w kategorii – dokonania z zakresu
konserwacji, za renowację samolotu szkolno-treningowego TS-8 BIES, którą przeprowadził inż. Jerzy
Fiuk. Nagroda związana była z otrzymaniem środków finansowych w wysokości 6 tys. zł. Część
środków przeznaczono na nagrodę dla p. J. Fiuka (2 tys. zł), pozostałe środki przeznaczono na zakup

komputera i wydawnictw.
IV Działalność wystawiennicza
wystawy stałe: „Dzieje oręża polskiego”
„Dzieje Kołobrzegu”
„Zbiory metrologiczne”
wystawy czasowe: „40-lecie powojennego muzealnictwa w Kołobrzegu w fotoreporterskim skrócie”
„Wspólna Europa w filatelistyce”
„Kolekcja na stulecie lotnictwa”
„Eureka – cuda nauki i techniki” - zorganizowana wspólnie z Wydziałem Fizyki
Uniwersytetu Szczecińskiego
„Sztuka z młyna” - wystawa zorganizowana wspólnie z artystami z niemieckiego
powiatu Barnim w ramach obchodów 5-o lecia partnerstwa powiatu barnimskiego i
kołobrzeskiego;
W 2004 r. wystawy muzealne zwiedziło łącznie 97.691 osób
V Działalność edukacyjna, popularyzatorska i promocyjna
Działalność edukacyjna odgrywa ważną rolę w pracy oświatowej Muzeum. Oprócz konsultacji
naukowych i pomocy bibliograficznej prowadzone są lekcje muzealne i „Czwartkowe spotkania z
historią”.
W 2004 r. pracownicy muzeum przeprowadzili 31 lekcji dla 657 osób. Z oferty liczącej ponad 30
tematów związanych z programem nauczania historii we wszystkich typach szkół, największą
popularnością cieszyły się tematy:
–
Dzieje Kołobrzegu,
–
Herb Kołobrzegu na tle dziejów miasta,
–
Ciekawostki z dziejów Kołobrzegu,
–
Lokacja Kołobrzegu i jego najstarsze dzieje,
–
Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.,
–
Wojny polsko-tureckie w XVII w.,
–
Wojny polsko-moskiewskie w XVII w.,
–
Dynastia Piastów,
–
Dynastia Jagiellonów,
–
Herbarze w zbiorach muzeum,
–
Zbiory metrologiczne,
–
Wybuch II wojny światowej – kampania
wrześniowa,
–
Wikingowie.
Odbyło się również 14 bezpłatnych spotkań edukacyjnych w ramach „Czwartkowych spotkań z
historią”, w których uczestniczyło 197 osób. Zarówno lekcje jak i „Czwartkowe spotkania” odbywają
się w salach muzealnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego, dzięki czemu młodzież
zapoznaje się z ikonografią i dokumentami dotyczącymi tematu pochodzącymi z różnych źródeł nie
tylko z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Równie ważną sferą działalności jest współudział w przybliżaniu treści muzealnych poprzez
oprowadzanie grup zwiedzających po naszych ekspozycjach. W ciągu roku pracownicy oprowadzili po
wystawach 176 grup zorganizowanych.
Muzeum włącza się również w organizację konkursów ogólnopolskich. Przeprowadzono eliminacje do
dwóch konkursów ogólnopolskich:
–
plastycznego „Moja przygoda w muzeum”
–
fotograficznego „Muzealne spotkania z
fotografią”

Łącznie napłynęły 74 prace, które po wstępnej selekcji przesłano do głównych organizatorów. Prace
kołobrzeskich uczniów zostały wyróżnione o czym zawiadomiono opiekunów uczniów biorących
udział w konkursach.
Bibliotekę muzeum, która czynnie włącza się w prace edukacyjne i popularyzatorskie odwiedziło w
2004 r. 439 osób. Wśród korzystających z księgozbioru przeważającą część stanowiła młodzież
szkolna i studenci, choć nie zabrakło także kuracjuszy oraz turystów indywidualnych z Polski i
Niemiec. Pracownica biblioteki udzieliła fachowej pomocy bibliograficznej uczestnikom
ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1922-45”.
Stan wydawnictw biblioteki na 31.12.2004 r. wynosił:
–
wydawnictwa zwarte – 5.988 wol. (w br. przybyło
56 wol.)
–
wydawnictwa periodyczne – 2.084 wol. (w br.
przybyło 23 wol.)
–
zbiory specjalne – 6.408 – (w br. przybyło 14
jednostek inwentarzowych)
W ramach promocji i rozreklamowania działalności muzeum dyrektor Barbara Zabel wzięła udział w
Zebraniu Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu, na
którym zaprezentowała działalność Muzeum jako produktu turystycznego, który może być
wykorzystany przez organizatorów wypoczynku i ruchu turystycznego (luty 2004 r.).
W działaniach promocyjnych starano się, aby oferta Muzeum dostępna była jak najszerszemu gronu
turystów. Możliwe to było dzięki wyasygnowaniu środków przez Kołobrzeską Żeglugę Pasażerską i
wydanie kolorowej ulotki (5 tys. szt.) reklamującej zbiory i działalność muzeum. Na terenie portu
przyległym do okrętu-muzeum ustawiona była również plansza reklamowa.
Do działań promocyjnych zaliczyć należy inaugurację IV Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki –
Spotkania z Nauką w Kołobrzegu, w której wzięły udział władze Starostwa Powiatowego i Miasta
Kołobrzegu oraz kadra naukowa wyższych uczelni ze Szczecina i Koszalina. Referaty wygłoszone w
trakcie festiwalu zostały opublikowane, a wśród nich znalazło się omówienie ekspozycji „Dzieje
Kołobrzegu”. W ramach festiwalu odbyło się otwarcie wystawy czasowej „EUREKA- cuda nauki i
techniki”, która była czynna do końca września br.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzegu w Muzeum odbył się koncert fortepianowy prof.
Galiny Iwanzow – wykładowcy z Akademii Muzycznej w Berlinie.
W październiku br. w czasie trwania III Sejmiku przewodników PTTK Województwa
Zachodniopomorskiego Muzeum zostało wyróżnione „MEDALEM PTTK ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ”.
VI Sprawy organizacyjno-kadrowe
Kadry
W dniu 31 grudnia 2004 r. muzeum zatrudniało 26 osób, w tym 23 – na pełnych etatach, 2 – na ½
etatu i 1 na ¾ etatu.
Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
pracownicy administracji
–
4 osoby
pracownicy merytoryczni
–
6 osób
pracownicy obsługi
–
16 osób
W 2004 roku troje pracowników odeszło na emeryturę (wykwalifikowany opiekun ekspozycji –
kasjerka biletowa, główny księgowy, starszy kustosz – kierownik Działu Upowszechniania i Edukacji).
Na stanowisko głównej księgowej zatrudniono od 1.04.2004 r. p. Marię Fir. Na stanowisko kasjera
biletowego i kierownika Działu Upowszechniania i Edukacji nie przyjęto nowych pracowników.
Obowiązki kasjera przyjęła dotychczasowa pomoc muzealna, a obowiązki kierownika Działu
Upowszechniania i Edukacji rozdzielono na dotychczasowych pracowników powołanych na
samodzielne stanowiska pracy bez dodatków funkcyjnych.
W dniu 1.11. br. wręczono pisma wypowiadające umowy o pracę z mocą obowiązującą 31.01.2005 r.
dwóm strażnikom muzealnym co wiązało się ze zmianą sposobu dozorowania budynku.

Jak co roku zatrudniono trzy osoby na czas ściśle określony do pomocy przy obsłudze wystaw.
Szkolenia pracownicze:
–
z zakresu Obrony Cywilnej – 13 grudnia
–
nowoprzyjęci pracownicy z zakresu bhp i ppoż.
–
główna księgowa i kierowniczka administracyjna
nt. Fundusze strukturalne kultury – czyli jak efektywnie wykorzystać środki unijne – 13.05 i 18.10.
Pani mgr Barbara Skomiał ukończyła w roku 2004 dwu semestralne Studia Podyplomowe w Toruniu
w zakresie Muzealnictwa i została awansowana na stanowisko kustosza muzealnego.
Działalność administracyjna i gospodarcza
Na zrealizowanie niezbędnych potrzeb inwestycyjnych (w ramach zadań objętych mecenatem
państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania)
Muzeum poprzez Starostwo Powiatowe Kołobrzegu złożyło do Ministerstwa Kultury 8 wniosków
na łączną kwotę 208.249,06. Z wnioskowanej kwoty Minister Kultury przyznał Muzeum dotację w
wysokości 48.500 zł. Przyznaną dotację wydatkowano zgodnie z wyszczególnioną nazwą programu:
na konserwację, zabezpieczenia i ochronę zabytkowych budynków i zbiorów, m.in.:
–
na zainstalowanie systemu alarmowego spełniającego wymogi Ministra Kultury budynku
Muzeum przy ul. Armii Krajowej 13. Tym samym odstąpiono od dozorowania osobowego budynku,
–
na wykonanie prac blacharsko-dekarskich na zabytkowej kamienicy, na której wskutek
przeciekania rynny doszło do zalania ściany i uszkodzenia belki stropowej. Dzięki przeprowadzonemu
remontowi usunięto zagrożenie przeciekania stropu,
–
na wykonanie zabiegów odmolania, dezynsekcji i deratyzacji zbiorów muzealnych
znajdujących się na wystawach muzealnych i magazynach.
Spełniając ustawowe wymogi przeprowadzono kontrole stanu technicznego budynków
użytkowanych przez muzeum, w wyniku których potwierdzono pogarszający się stan zachowania
m.in. spękania murów, stropów, nieszczelność okien i dachu na pawilonie wystawienniczym,
zagrzybienie. Uwagi te zostały przesłane do wiadomości Starostwu Powiatowemu i Konserwatorowi
Zabytków w Koszalinie. Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Koszalinie na naszą interwencję wydał
nakaz interwencyjny Przedsiębiorstwu Budowlanemu „KORNAS” w Kołobrzegu zobowiązując je do
usunięcia spękań powstałych w wyniku budowy budynku mieszkalno-usługowego przylegającego
bezpośrednio do zabytkowego pałacyku. W wyniku wspólnego porozumienia o sporządzenie
dokumentacji technicznej przyszłych prac poproszono p. dr. inż. Piotra Rappa z Politechniki
Poznańskiej, który posiada stosowne uprawnienia wymagane przez służby konserwatorskie. Dalsze
prace w toku.
Ponadto w roku sprawozdawczym:
–
przeprowadzono
prace
remontowe
(blacharsko-dekarskie) dachu na zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Gierczak 5; prace te
wykonał Zakład Blacharsko-Dekarski i Konwisarski Czesława Buszka z Kołobrzegu;
–
wymieniono część pokrycia dachowego na
pawilonie wystawowym przy ul. E. Gierczak 5;
–
odnowiono stolarkę okienną i drzwiową w
kamienicy przy ul. E. Gierczak 5 (prace wykonał pracownik muzeum);
–
założono system sygnalizacji włamania w
budynku przy ul. Armii Krajowej 13. System ten został podłączony do stacji monitoringu
Agencji Ochrony LEX CRI-MEN i od 1 grudnia 2004 r. budynek ten jest monitorowany drogą
telefoniczną i radiową;
–
wykonano obejście przeciwpożarowe w
budynku przy ul. Armii Krajowej 13.
Działalność organizacyjna

1. Zgodnie z założeniem planu pracy na rok 2004 opracowano Regulamin i Schemat Organizacji
Wewnętrznej Muzeum uwzględniający aktualny stan zatrudnienia jak też przewidujący konieczne
zmiany organizacyjne polegające na powołaniu działów merytorycznych. Propozycje w
Regulaminie wymagać będą nowelizacji Statutu w § 8 – Organizacja Muzeum.
2. Opracowano dokumentację Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy występujących w
Muzeum, z którą zapoznano wszystkich pracowników.
3. Na sezon turystyczny czerwiec-wrzesień opracowano zmiany organizacji pracy Muzeum
związanych z wydłużeniem godzin otwarcia wystaw i koniecznością pełnienia dyżurów na
wystawach przez wszystkich pracowników. Dzięki tej inicjatywie wystawy czynne są cały tydzień.
W 2004 r. w Muzeum przeprowadzono kontrole:
–
15-29.03. okresowej sprawności i wartości
użytkowej obiektów
–
1-9.06. w zakresie wykorzystania dotacji ze
Starostwa Powiatowego
–
21.06. dotyczącą obrony cywilnej
–
23-27.07. przestrzegania przepisów prawnej
ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy (SIP) – zalecenia wykonano
–
21.04. i 13.10. dokonano przeglądu gaśnic
–
październik – skuteczności zerowania,
rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, instalacji odgromowych i uziomów
–
4.11. szczelności izotopowych czujek dymu.
Podsumowując działalność muzeum w 2004 r. należy stwierdzić, że większość z zakładanych
w planie pracy zadań zostało wykonanych. Było to możliwe dzięki zwiększeniu dotacji ze Starostwa
Powiatowego, pozyskania pieniędzy z Ministerstwa Kultury oraz pomocy darczyńców. Niestety, nie
zatrudniono pracownika na stanowisku archeologa i tym samym nie doszło do powołania
niezbędnego w pracy muzeum działu archeologicznego.
Nie bez znaczenia w pomyślnej realizacji zadań muzeum jest ogromne zaangażowanie
wszystkich pracowników w wykonywaniu obowiązków służbowych jak i podejmowaniu dodatkowych
prac. Z braku środków finansowych w 2004 r. pracownicy muzeum nie otrzymali niestety, ani premii
ani nagród.

DYREKTOR
Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu
/-/ mgr Barbara Zabel

Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za rok 2005

I Informacje ogólne
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rejestrowane, 78-100 Kołobrzeg,
ul. Armii Krajowej 13,
Oddział Historii Miasta 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13
tel./fax 094 35 252 53;54
e-mail mopk@op.pl
powierzchnia wystawowa:
pałacyk Braunschweigów ul. Armii Krajowej 13
zabytkowa kamienica ul. E. Gierczak 5
pawilon wystawowy
wystawa plenerowa

422 m2
120 m2
982 m2
4100 m2

II struktura placówki
Dyrektor: mgr Barbara Zabel
Działy:
Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji i Inwentaryzacji – mgr Barbara Skomiał
Samodzielne Stanowisko ds. Historii Wojskowości – ppłk dypl. rez. Janusz Wiażewicz
Oddział Historii Kołobrzegu – mgr Barbara Zabel
Pracownia Archeologiczna – mgr Andrzej Kuczkowski
Samodzielne Stanowisko ds. Upowszechniania i Edukacji – mgr Anetta Bolechowska
Biblioteka – Elżbieta Papież
Samodzielne Stanowisko ds. Udostępniania Wystaw – Jolanta Hankiewicz
Dział Ochrony – Maurycy Maćkiewicz (od 1.01.2006 r. Koordynator Spraw Obrony Cywilnej i
Ochrony Mienia)
Administracja – Barbara Zielińska
Księgowość – mgr Maria Fir
III Działalność naukowo-badawcza
W 2005 roku kontynuowano naukowe opracowanie zbiorów. Opracowano ogółem 20 kart katalogu
naukowego z tego z działu militaria 6, działu historia 14, opracowano również 81 kart katalogowych
fotografii archiwalnej FI. Razem opracowano 101 kart.
Złożono do druku artykuły mgr. Andrzeja Kuczkowskiego:
–
„Wczesnośredniowieczna
ceramika
naczyniowa z Góry Chełmskiej (stan. 1) koło Koszalina” (w: Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t.
XXV),
–
„Podania ludowe o Górze Chełmskiej
(Krzyżance) koło Koszalina” (w: Stargardia, t. IV),
–
„Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z
Kołobrzegu – Budzistowa” (w: Stargardia, t. IV),
–
„Słowiańskie święte góry na terenie ziem
polskich we wczesnym średniowieczu – próba zarysowania problematyki” (w: Slavia Antiqua –
w druku),
–
opracowano naukowo i przygotowano do
druku wczesnośredniowieczny „Skarb kupiecki z Kołobrzegu – Budzistowa” - mgr Andrzej
Kuczkowski,
Kontynuowano cykl wykładów naukowych związanych z obchodami rocznicy 750-lecia lokacji
Kołobrzegu.

I tak:

–

3.02. odbył się wykład prof. dr. hab.
Władysława Filipowiaka pt. „Słowiańskie budownictwo okrętowe i żegluga we wczesnym
średniowieczu”,
–
23.05. odbył się wykład prof. dr. hab.
Mariana Rębkowskiego nt. „Lokacja Kołobrzegu w 1255 r. i jej znaczenie”.
W ramach obchodów 60-tej Rocznicy Walk o Kołobrzeg i zakończenia II wojny światowej
muzeum zorganizowało sesję popularno-naukową, na której zostały wygłoszone wykłady:
„Walki Piastów o Pomorze Zachodnie” prof. dr hab. Karol Olejnik
„Wojsko Polskie w walkach o Kołobrzeg 1945 – stan badań” prof. dr hab. Bogusław Polak
„Kołobrzeska Księga Poległych” - komunikat dr Hieronim Kroczyński
W dniach
24-25.05. Dyrektor Barbara Zabel wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji HistorycznoArcheologicznej „Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w
XIII w.” Uczestnicy Konferencji zwiedzili wystawy muzeum.
16.06. udział pracowników muzeum w seminarium „Kołobrzeg – przeszłość 16.07. i teraźniejszość
16.08.”
18.10. w związku z emisją przez NBP monety o nominale 2 złote z serii „Historyczne miasta w Polsce”
poświęconej Kołobrzegowi muzeum zorganizowało wykład mgr Genowefy Horoszko,
kierownika Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie pt. „Historia
pieniądza na Pomorzu Zachodnim”
28.10. uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Goci na Pomorzu Środkowym” w
Koszalinie (mgr A. Kuczkowski)
29.10. mgr Barbara Zabel wzięła udział w Konferencji z okazji Światowego Dnia Turystyki na której
przedstawiono multimedialną prezentację „Kołobrzeg wczoraj i dziś”
Pracownicy merytoryczni udzielili 49 konsultacji i sporządzili 3 kwerendy dotyczące zbiorów
muzealnych dla instytucji, osób prywatnych i muzeów.
IV Zbiory – gromadzenie, opisywanie i konserwacja
W 2005 roku nie zakupiono żadnych eksponatów. Zbiory wzbogaciły się o 296 nabytków w tym 113
będących depozytami, pozostałe nabytki to dary i przekazy.
Według działów inwentarzowych:
militaria
179
(w tym 11 depozytów)
historia
29
(w tym 19 depozytów)
plastyka
4
(depozyty)
pamiątki
3
technika
2
numizmaty
79
(depozyty)
Stan nabytków na dzień 31.XII wynosi 16.883 w tym:
własnych 14.122 i 2.761 depozytów.
Najcenniejsze nabytki:
–
„Operacja
berlińska
–
inżynieryjne
zabezpieczenie działań bojowych 1 Armii Wojska Polskiego” dokument opracowany na
przełomie kwietnia/maja 1945 r. Jest to jeden z trzech powstałych wówczas egzemplarzy. Dar
A. Wójtowicz z Gorzowa Wielkopolskiego.
–
zbiór odznak i oznak wojskowych,
niemieckich z okresu III Rzeszy, przekaz Urzędu Skarbowego w Świnoujściu.
–
pięć egzemplarzy historycznej broni palnej,
przekaz z Jednostki Wojskowej 1588 w Żaganiu za pośrednictwem gen. W. Skrzypczaka,

dowódcy zmiany kontyngentu Wojska Polskiego w Iraku.
–
reprint „Kodeksu Kołobrzeskiego” z 1297
roku dar p. P. Janke z Niemiec, za pośrednictwem Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
W okresie sprawozdawczym muzeum wypożyczyło ze zbiorów własnych zabytki:
–
Zespołowi Szkół Elektrycznych nr 1 w
Poznaniu – maszynę szyfrującą „Enigma”
–
Muzeum Narodowemu w Szczecinie –
militaria.
Pozostałe, stałe depozyty jak w roku poprzednim.
W roku sprawozdawczym muzeum zmuszone było zamknąć pracownię konserwatorską.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 50.000 zł poprzez Starostwo
Powiatowe w Kołobrzegu, z Ministerstwa Kultury z programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona
dziedzictwa kulturowego”, kwotę 45.780 zł przeznaczono na konserwację trzech eksponatów:
1-2. 85 mm armaty przeciwlotnicze wz. 1939
3. wyrzutnia rakiet taktyczno-operacyjnych wz. R-170 (SKUD).
Ogłoszony na konserwację w/w zabytków przetarg wygrała Firma „Krzem” z Kołobrzegu,
która wykonała prace bez zastrzeżeń (wrzesień-listopad).
Na bieżąco wykonuje się czyszczenia i zabezpieczenia zabytków.
W IV kwartale 2005 r. zgodnie z planem pracy przeprowadzono kontrolę stanu zachowania
muzealiów i prawidłowości eksponowania wypożyczonych przez muzeum do innych instytucji.
Skontrolowano:
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – nie stwierdzono uchybień
12 Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną w Szczecinie – nie stwierdzono uchybień
Pomorski Oddział Straży Granicznej – nie stwierdzono uchybień
Ośrodek Kultury w Mirosławcu – stwierdzono braki, protokół w posiadaniu muzeum.
We współpracy z muzeum w Eggesin (Niemcy) przystąpiliśmy do opisania zabytków
wyeksponowanych na sali techniki wojskowej i ekspozycji plenerowej w języku niemieckim, a dzięki
współpracy z p. Maciejem Kapałczyńskim z Torunia w języku angielskim.
Komputerowa baza danych pozostaje bez zmian. Natomiast fotograficzna baza danych
powiększyła się o 334 pozycje i wynosi 2.834 pozycje.
W końcu roku sprawozdawczego muzeum wystąpiło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków Oddział w Koszalinie z wnioskiem o przejęcie na własność zabytków archeologicznych od
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Zakład w Kołobrzegu. Sprawa jest w toku załatwienia. Podjęto
również starania o pozyskanie magazynów na przekazane zabytki.
V Działalność wystawiennicza
W 2005 roku w muzeum funkcjonowały trzy stałe wystawy:
1. „Dzieje oręża polskiego” wraz z ekspozycją plenerową – ul. Emilii Gierczak 5
2. „Dzieje Kołobrzegu” - wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą historii miasta z przełomu
XIX/XX w. przy ul. Armii Krajowej 13
3. „Zbiory metrologiczne” - unikatowa wystawa historycznych narzędzi pomiarowych przy ul. Armii
Krajowej 13.
W roku sprawozdawczym zorganizowano cztery wystawy czasowe:
1. „Oni walczyli w Kołobrzegu w 1945” (budynek przy ul. Armii Krajowej 13). Otwarta 17 marca z
okazji uroczystości związanych z obchodami 60-tej rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z
morzem oraz zakończenia II wojny światowej, czynna do 7 maja. Scenariusz i realizacja mgr
Barbara Skomiał. Na wystawie zaprezentowano oprócz zabytków ze zbiorów własnych, pamiątki,
fotografie i archiwalia wypożyczone od uczestników walk w Kołobrzegu z Polski i zagranicy.
Otwarcie wystawy połączone było z sesją naukową (informacja w punkcie I sprawozdania)
2. „Kołobrzeskie widoki”. Otwarta 23 maja w ramach obchodów 750-lecia nadania Kołobrzegowi

praw miejskich. Na wystawie zebrano wizerunki miasta od średniowiecza do współczesności w
formie sztychów, starych pocztówek, fotografii archiwalnych i współczesnych oraz malarstwa.
Planowany czas trwania wystawy do końca maja 2006 r. Scenariusz i realizacja mgr Barbara Zabel
3. Na okres sezonu turystycznego od 1 czerwca do 30 września w kamienicy przy ul. Emilii Gierczak 5
kontynuowano, wzorem lat ubiegłych wystawę pn. „Eureka – cuda nauki i techniki”.
Zorganizowana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
4. „Pieniądz na Pomorzu Zachodnim” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Koszalinie. Zorganizowana z okazji emisji
„kołobrzeskiej dwuzłotówki”. Wystawa czynna była od 18 października do 30 listopada.
Scenariusz i realizacja mgr Anetta Bolechowska.
frekwencja ogółem na wszystkich wystawach 94.176 osób, w tym 27.013 bezpłatnych.
VI Działalność edukacyjno-oświatowa i popularyzatorska
Jest to jedno z głównych zadań działalności statutowej muzeum. Najpopularniejszą formą
przekazu jest oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających ekspozycję muzeum.
W 2005 roku pracownicy muzeum oprowadzili 241 grup w tym 198 po ekspozycji „Dzieje
oręża polskiego”.
Drugą formą popularyzacji są lekcje muzealne organizowane dla wszystkich typów szkół
obejmujących głównie tematy historyczne.
W 2005 roku pracownicy muzeum przeprowadzili 30 lekcji muzealnych dla 638 uczniów.
Dużą frekwencją cieszą się również „Czwartkowe spotkania z historią”.
Są to nieodpłatne wykłady dla uczniów chcących pogłębić wiedzę historyczną.
W 2005 roku odbyło się 9 spotkań w których wzięło udział 200 osób.
Wzorem lat ubiegłych muzeum współuczestniczyło w organizacji ogólnopolskich konkursów
muzealnych:
–
„Moja przygoda w muzeum” - konkurs plastyczny
–
„Muzealne spotkania z fotografią”
Konkursy odbywają się we współpracy ze szkołami. W ramach tej współpracy muzeum użycza
pomieszczeń, a także funduje nagrody na organizację miejskich konkursów jak:
16.04. - w sali plafonowej odbył się II Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Flecistów o „Porcelanową
Nutkę” przygotowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
29.04. - w sali plafonowej odbył się miejski konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych
„Kołobrzeg – moja mała ojczyzna”
23.06. W sali plafonowej odbył się koncert „Młodzi soliści prezentują” (muzyka różnych stylów i epok)
zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Kołobrzegu.
W pracy oświatowej i popularyzatorskiej oprócz zbiorów muzealiów wykorzystywane są zbiory
biblioteczne, archiwalne i fotograficzne.
Stan posiadania biblioteki na 31.XII.2005 wynosi:
–
wydawnictwa zwarte
6.054 wol.
(pozyskano
66)
–
wydawnictwa periodyczne
1.931
wol.
(pozyskano 19)
–
zbiory specjalne 6.430 (pozyskano 22 jednostki)
Opracowano 86 kart katalogowych fotografii z zakresu FI (fotografie od 1950 r.) dokonano zakupów
na kwotę 1.395.01 zł.
Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 365 osób. Wykonano 5.283 kserokopie.
Muzeum aktywnie włącza się w organizowane przez władze powiatowe i miejskie
uroczystości państwowe, rocznicowe i okolicznościowe, organizując wystawy i odczyty tematyczne
oraz przez oprowadzanie po wystawach oficjalnych delegacji i gości obu samorządów.
Współpracujemy również z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystycznym, przewodnikami

PTTK, Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego oraz lokalnymi mediami.
Udostępniamy zwiedzającym informacje o naszych ekspozycjach w formie reklam, druków
ulotnych i informatorów w trzech wersjach językowych.
Dzięki środkom otrzymanym z Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu (5.000,-) w minionym roku
została wydana druga edycja informatora po wystawie stałej pt. „Dzieje oręża polskiego. Wystawa
główna. Informator”.
VII Współpraca z zagranicą i muzeami krajowymi
W lutym br. muzeum podpisało umowę o współpracy z przedstawicielami Muzeum MilitarnoHistorycznego i Technicznego Miasta Eggesin. 12.V. delegacja z Muzeum Oręża Polskiego odwiedziła
Eggesin i opracowano plan współpracy. W dniach 20-21.X. przedstawiciele Muzeum MilitarnoHistorycznego rewizytowali Muzeum w Kołobrzegu. W trakcie pobytu opisano w języku niemieckim
wcześniej wskazane zabytki.
W 2005 roku w ramach szkolenia odbył się wyjazd pracowników do Muzeum KaszubskoPomorskiego w Bytowie, a pracownicy z muzeów w Bytowie i Koszalinie 14.X. odwiedzili nasze
muzeum. Wyjątkowym wydarzeniem w muzeum była wizyta na wystawie „Dzieje Kołobrzegu”
Ordynariusza Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w dniu 24.IV.
VIII Kadry
Stan zatrudnienia na dzień 31.XII.2005 r.
20 pracowników w tym:
pełnozatrudnionych 17 pracowników
niepełnozatrudnionych 3 pracowników
pracownicy merytoryczni
–
6 osób
pracownicy administracji
–
4 osoby
pracownicy obsługi
–
10 osób
Z dniem 3 października zatrudniono mgr. Andrzeja Kuczkowskiego, archeologa na stanowisko
asystenta muzealnego (zgodnie z założeniami planu pracy na rok 2005).
W 2005 roku zlikwidowano 7 etatów strażników muzealnych, a ochronę obiektów
zorganizowano w ten sposób, że:
w budynku przy ul. Armii Krajowej 13 istnieje dozór elektroniczny
zespół obiektów przy ul. Emilii Gierczak 5 ochraniany będzie od 1.01.2006 r. przez Agencję
Ochrony LEX-CRIMEN w Kołobrzegu.
Działania te spowodowały likwidację Działu Ochrony, kierownikowi zlikwidowanego działu
zaproponowano stanowisko Koordynatora Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Mienia.
IX Sprawy organizacyjno-gospodarcze

–

Dokończenie montażu instalacji sygnalizacji

ppoż. w budynku przy ul. Armii Krajowej 13

–

Częściowa naprawa pokrycia dachowego na
pawilonie wystawowym przy ul. E. Gierczak 5 – dotacja celowa Ministerstwa Kultury
–
Działania
związane
z
wymianą
uszkodzonego fragmentu belki stropowej w zabytkowej kamienicy przy ul. E. Gierczak 5.
Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu budowlanego i pozwoleń na budowę
–
Opracowanie dokumentacji technicznej i
kosztorysów do wniosków na dofinansowanie działalności konserwatorskiej na 2006 r.
–
Działania związane z porozumieniem się
muzeum z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym „Kornas” w Kołobrzegu w sprawie
usunięcia szkód powstałych w budynku muzeum po dobudowie doń budynku mieszkalnego
–
Remont holi w budynku przy ul. Armii
Krajowej 13: wycyklinowanie podłogi, malowanie ścian, zainstalowanie nowej kasy biletowej i

witryny na wydawnictwa

–

Ważniejsze zakupy gospodarcze:
komputer (2 szt.)
kosiarka spalinowa i nożyce do pielęgnowania żywopłotu
odkurzacz
gilotyna
suszarka do rąk (2 szt.)
–
Opracowanie regulaminów:
Organizacji Wewnętrznej Muzeum
Aneks do Regulaminu Pracy
Plan Ochrony Dóbr Kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Instrukcję transportu wartości pieniężnych
Instrukcję obiegu dokumentów finansowych i zasad rachunkowości obowiązujące w
muzeum
Dokumentację na ubezpieczenie majątku muzeum w związku z opracowaniem audytu
stanu ubezpieczenia majątku powiatu
–
Kontrole:
W muzeum jak co roku przeprowadzane były kontrole stanu technicznego instalacji:
elektrycznej, ogrzewania, wodnej, przeciwpożarowej kominowych i wentylacyjnych. Kontrola
wartości użytkowej budynków oraz sprawności.
Odbył się również przegląd stanowisk pracy w zakresie przestrzegania BHP i realizacji zaleceń
wynikających z oceny ryzyka zawodowego.
–
Szkolenia:
wszyscy nowoprzyjęci pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP i ppoż. oraz w zakresie
Obrony Cywilnej i z zakresu Powszechnej Samoobrony.
Specjalistyczne szkolenia odbyła główna księgowa mgr Maria Fir.
X Finanse
Zestawienie planu dochodów i jego wykonania
PLAN
wpływy z usług
dotacja
RAZEM PLAN

300.000,00
948.102,00
1.248.102,00

WYKONANIE
wpływy z usług
366.006,50
w tym:
bilety
341.166,50
lekcje muzealne
1.827,00
przewodnik
4.120,00
foto i film
12.934,00
moneta
1.344,00
rycerz (możliwość wykonania
fotografii w zbroi rycerskiej
przez zwiedzających)
4.615,00
Dotacje:
Starostwo Powiatowe
Ministerstwo Kultury-dotacje celowe

610.700,00
75.000,00

Razem wykonanie
STOSUNEK WYKONANIA DO PLANU
wpływy z usług
dotacja

1.051.706,50

122,00%
72,32%

Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za rok 2006
I Informacje ogólne
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rejestrowane, 78-100 Kołobrzeg,
ul. Armii Krajowej 13,
Oddział Historii Miasta 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13
tel./fax 094 35 252 53;54
e-mail mopk@op.pl
powierzchnia wystawowa:
pałacyk Braunschweigów ul. Armii Krajowej 13
zabytkowa kamienica ul. E. Gierczak 5
pawilon wystawowy
wystawa plenerowa

422 m2
120 m2
982 m2
4100 m2

II struktura placówki
Dyrektor: mgr Barbara Zabel
Działy:
Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji i Inwentaryzacji – mgr Barbara Skomiał
Samodzielne Stanowisko ds. Historii Wojskowości – ppłk dypl. rez. Janusz Wiażewicz
Oddział Historii Kołobrzegu – mgr Barbara Zabel
Pracownia Archeologiczna – mgr Andrzej Kuczkowski
Samodzielne Stanowisko ds. Upowszechniania i Edukacji – mgr Anetta Bolechowska
Biblioteka – Elżbieta Papież
Samodzielne Stanowisko ds. Udostępniania Wystaw – Jolanta Hankiewicz
Koordynator Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Mienia – Maurycy Maćkiewicz
Administracja – Barbara Zielińska
Księgowość – mgr Maria Fir
III Działalność naukowo-badawcza
W 2006 roku kontynuowano naukowe opracowanie zbiorów. Opracowano 1108 kart katalogu
naukowego (archeologia, zbiory specjalne i historia).
Pracownicy merytoryczni muzeum udzielili 27 fachowych konsultacji i wykonali 7 kwerend dla
instytucji i muzeów, ponadto archeolog pan A. Kuczkowski prowadzi pięć projektów badawczych na
następujące tematy:
–
Wczesnośredniowieczne igielniki rogowe z ziem polskich;
–
Kamień w kulturze Pomorza;
–
Rytuał wjazdu księcia Bogusława X do Koszalina;
–
Włócznia Cezara z Wolina;
–
Broń w systemie religijnym Słowian wczesnośredniowiecznych.
Pracownicy merytoryczni opracowali cztery nowe tematy lekcyjne:
–
Poczet księżnych i królów polskich – mgr Barbara Skomiał
–
Kto to jest archeolog i czym się zajmuje? - mgr Andrzej Kuczkowski
–
Religia pogańskich Słowian – mgr Andrzej Kuczkowski
–
Zajęcia mieszkańców w średniowiecznym Kołobrzegu – mgr Anetta Bolechowska
Wszystkie tematy prezentowane są w wersji multimedialnej.
W ciągu całego 2006 r. pracownicy muzeum brali udział w konferencjach i sesjach:
–
w styczniu w konferencji pn. „Muzea na
Pomorzu Zachodnim a najnowsza historia Polski”, IPN Oddział w Szczecinie

–

w kwietniu w konferencji pn. „Przejawy
kultu na Pomorzu w średniowieczu. Wybrane zagadnienia w świetle wykopalisk”, Muzeum
Narodowe w Szczecinie
–
w kwietniu w warsztatach metodycznych
muzeów, stowarzyszeń i fundacji pn. „Tradycje oręża polskiego, rozwój techniki wojskowej,
promocja obronności” zorganizowanych przez Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON w Jeleniej Górze
–
we wrześniu w konferencji pn. „Region,
Muzea, Najnowsza historia Polski”, IPN Oddział w Koszalinie
–
w październiku w sesji naukowej
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Stargardzie Szczecińskim
–
w październiku w seminarium naukowym
pn. „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, w Trzebiatowie.
IV Zbiory – gromadzenie, opisywanie i konserwacja
W ciągu 2006 r. zbiory muzealiów powiększyły się o 268 nabytków:
militaria
61
historia
52
etnografia
136
technika
2
archeologia
3
numizmaty
14
w tym:
dary
80
przekazy
14
depozyty
159
zakupy
11
pozyskania
4
Najcenniejszymi nabytkami są:

–

dary gen. broni Andrzeja Ekierta dowódcy III
Zmiany Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku: kurtka mundurowa, spodnie,
beret, plakietka pamiątkowa z Korei;
–
grot włóczni typu IV wg Kirpičnikowa,
wydobyty z jez. Kamienica w Dargocicach;
–
dwie siekiery krzemienne z okresu kultury
pucharów lejkowatych znalezione w Pustarach i Świeciu Kołobrzeskim;
–
wręga
łodzi
prawdopodobnie
średniowiecznej znaleziona nad Parsętą w ok. Budzistowa;
–
kołobrzeskie
pieniądze
zastępcze o
nominałach 10 i 25 fenigów z 1 poł. XX w.;
–
kurtka
drelichowa
z
okresu
międzywojennego używana w 8 pp;
–
kolekcja: 28 odznak z legitymacjami i 10 egz.
dokumentów Stanisława Pajęczyńskiego – żołnierza września 1939 r., Armii Krajowej,
uczestnika walk o Kołobrzeg 1945 r.
–
dwa
XVIII-wieczne
szpontony
(wg
ofiarodawczyni obywatelki z Niemiec pochodzące z Kołobrzegu);
–
6,35 mm samopowtarzalny pistolet Regent
nr 16994;

–

zestaw mundurowy po lekarzu medycyny

kpt. Kazimierzu Dąbrowskim;

–

odznaki i medale Misji Pokojowych
przekazane przez żołnierzy garnizonu kołobrzeskiego uczestniczących w Misjach.
Bardzo ważnym dokonaniem w dziele gromadzenia zbiorów było przejęcie całego materiału
archeologicznego, pochodzącego z badań prowadzonych na terenie Kołobrzegu w ciągu ostatnich 25u lat, od Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
Dzięki finansowej pomocy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta (nieodpłatne wydzierżawienie
lokalu) oraz PSS „JEDNOŚĆ” (nieodpłatne przekazanie regałów) można było urządzić magazyny
zbiorów archeologicznych. W przenoszeniu eksponatów pomagali uczniowie Zespołu Szkół
Mechanicznych z Kołobrzegu.
Zbiory muzeum wypożyczono Pomorskiemu Muzeum Wojskowemu w Bydgoszczy na wystawę
„Polskie lotnictwo wojskowe na Pomorzu w latach 1920-2006”.
Stan zabytków na dzień 31.12.2006 r. wynosi 17.150 w tym 14.231 własnych i 2.919 depozyty (bez
materiału archeologicznego).
Fotograficzna baza danych powiększyła się o 260 pozycji i wynosi 3.094 zabytki.
Konserwacja:
Dzięki pozyskaniu dodatkowych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
programu „Mecenat 2006” przeprowadzono konserwację trzech eksponatów z wystawy plenerowej:
–
122 mm haubicy wz. 38 MOPK/B/106
–
100 mm armaty przeciwlotniczej KS 19 MOPK/B/682
–
37 mm armaty przeciwlotniczej wz. 39 MOPK/B/666
oraz wykonano konserwację plafonu w sali balowej w zabytkowym budynku przy ul. Armii Krajowej
13.
V Działalność wystawiennicza
W 2006 r. w muzeum funkcjonowały trzy stałe wystawy:
1. „Dzieje oręża polskiego” wraz z ekspozycją plenerową ul. Emilii Gierczak 5. Na wystawie dokonano
zmian aranżacyjnych w części poświęconej walkom o Kołobrzeg i zaślubinom Polski z morzem w
marcu 1945 r. Ekspozycję rozszerzono o zagadnienia związane z udziałem Wojska Polskiego w
Misjach Pokojowych ONZ oraz misji stabilizacyjnej w Iraku. Uroczyste otwarcie tej części
ekspozycji odbyło się 18 marca 2006 r. z udziałem uczestników Misji Pokojowych i walk o
Kołobrzeg, dowództwa Wojska Polskiego i MON oraz miejscowych władz. W czasie uroczystości
uhonorowano muzeum medalem „Pro Memoria” nadawanym za wybitne zasługi w utrwalaniu
pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej
zakończeniu. Odbyło się również odznaczanie innych osób. Tego samego dnia Muzeum zostało
uhonorowane najwyższym odznaczeniem Ligi Morskiej i Rzecznej „Pierścieniem Hallera”.
Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Zaślubin z Morzem w związku z 61. rocznicą zaślubin i
Zlotem Jungów, którzy składali ślubowanie.
2. „Dzieje Kołobrzegu” wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą historii miasta z przełomu
XIX/XX w. przy ul. Armii Krajowej 13
3. „Zbiory metrologiczne” - unikatowa wystawa historycznych narzędzi pomiarowych przy ul. Armii
Krajowej 13.
Wystawy czasowe:
1. „Kołobrzeskie widoki” - wystawę zorganizowano jeszcze w 2005 r. w związku z obchodami 750lecia nadania praw miejskich Kołobrzegowi, funkcjonowała do 31.05.2006 r.
2. „Eureka – cuda nauki i techniki” - wystawę zorganizowano wspólnie z Wydziałem Fizyki

Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się wśród
zwiedzających w latach ubiegłych kontynuowano ekspozycję również w roku sprawozdawczym
(1.06-16.09)
3. „Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna Kołobrzeg 12-17.06.2006 r.” wystawę
zorganizowano w ramach 44 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
„Turystyka na Pomorzu” wspólnie z Polskim Związkiem Filatelistów z Koszalina (12-17.06.)
4. „Współczesna sztuka ludowa Kaszub ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”
(13.07-04.11). Otwarcie wystawy uświetnił występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Gzubë” z
Tuchomia, którzy śpiewem i tańcem zachęcali turystów do odwiedzenia wystawy. Zebranych na
otwarciu gości, po ekspozycji oprowadził pracownik Muzeum w Bytowie mgr Tomasz Siemiński.
Liczba zwiedzających ogółem na koniec 2006 r. wyniosła 103.418 osób.
VI Działalność edukacyjno-oświatowa i popularyzatorska
Jest to jedno z głównych zadań działalności statutowej muzeum. Wśród różnych form tej działalności
najważniejsze to:
–
oprowadzanie zorganizowanych grup po wystawach muzealnych pracownicy muzeum
oprowadzili 212 grup
–
lekcje muzealne pracownicy muzeum przeprowadzili 23 lekcje dla 515 osób
–
Czwartkowe spotkania z historią (nieodpłatne wykłady dla uczniów chcących pogłębić
wiedzę historyczną) pracownicy muzeum przeprowadzili 11 spotkań, w których uczestniczyło 155
osób
Z bogatej oferty ponad 20 tematów największym zainteresowaniem cieszyły się: Dzieje Kołobrzegu,
Polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej, Herb Kołobrzegu, PSZ na zachodzie w II wojnie
światowej oraz wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
W lutym odbyła się w muzeum promocja książki „Civitas Colbergiensis. Transformacja kulturowa w
strefie nadbałtyckiej w XIII w.” pod red. L. Leciejewicza i M. Rębkowskiego, połączona z wykładem M.
Rębkowskiego pt. „Lokacja Kołobrzegu w 1255 r. i jej znaczenie”.
Muzeum po raz kolejny współorganizowało miejski konkurs historyczny „Kołobrzeg – moja mała
ojczyzna”, sprawdzający wiedzę uczniów kołobrzeskich szkół podstawowych na temat dziejów
miasta, oraz przeprowadziło eliminacje wstępne do dwóch konkursów:
–
ogólnopolskiego, plastycznego „Moja przygoda w muzeum”
–
międzynarodowego, fotograficznego „Muzealne spotkania z fotografią”
Na obydwa konkursy napłynęły łącznie 42 prace, które po wstępnej selekcji przesłano do głównych
organizatorów.
W czerwcu na terenie ekspozycji plenerowej muzeum odbyło się uroczyste rozpoczęcie XV
jubileuszowego Zlotu Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej.
W pracę oświatową i popularyzatorską włączone są również zbiory biblioteczne, archiwalne i
fotograficzne.
Stan posiadania biblioteki na 31 grudnia 2006 r. wynosi:
wydawnictwa zwarte
6.127 wol.
wydawnictwa periodyczne
1.948 wol.
zbiory specjalne
6.437
W 2006 r. ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 315 osób w przeważającej mierze była to młodzież
szkolna i studenci.
Do działań promocyjnych zaliczyć należy udział pracowników muzeum w konferencji nauczycieli z
koszalińskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, która odbyła się w muzeum. W czasie tego spotkania
pracownicy placówki zapoznali zebranych z bogatą ofertą edukacyjną obejmującą 24 tematy,

wzbogaconą w roku 2006 o 4 nowe tematy lekcyjne, natomiast dyrektor Barbara Zabel
zaprezentowała zbiory metrologiczne.
Ponadto wzorem lat ubiegłych w czasie sezonu letniego na terenie portu ustawiona była plansza
reklamowa z ofertą wystawienniczą i godzinami otwarcia muzeum, zaś w ciągu całego roku
rozprowadzano ulotki informacyjne do ośrodków wczasowych, sanatoriów, hoteli i innych placówek
obsługo ruchu turystycznego.
VII Współpraca z zagranicą i muzeami krajowymi
Kontynuowano współpracę z Muzeum Militarno-Historycznym i Technicznym Miasta Eggesin.
Współpraca z muzeami krajowymi polegała na wymianie wydawnictw i wypożyczaniu eksponatów.
VIII Kadry
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2006 r.
w tym: pełnozatrudnionych
niepełnozatrudnionych
pracownicy merytoryczni
pracownicy administracji
pracownicy obsługi

–
–
–

20 pracowników
17 pracowników
3 pracowników
6 osób
4 osoby
10 osób

Jak co roku, na czas sezonu letniego, w związku z większą liczbą zwiedzających, zatrudniono
dodatkowo trzy osoby do pomocy przy obsłudze wystaw.
W roku 2006 rozwiązano umowy o pracę, w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, z dwiema
pracownicami, na miejsce których od stycznia 2007 r. zostaną przyjęci nowi pracownicy.
Od dnia 1 stycznia 2006 r. fizyczną ochronę obiektów przy ul. Emilii Gierczak 5 przejęła Agencja
Ochrony LEX-CRIMEN, wyłoniona w drodze przetargu.
IX Sprawy organizacyjno-gospodarcze
W roku sprawozdawczym dzięki pozyskaniu dodatkowych środków można było przeprowadzić
niezbędne prace remontowe, które każdorazowo wymagały uzyskania zgody Konserwatora
Zabytków, jak też wiązały się z przeprowadzeniem procedur przetargowych. Najważniejsze to:
–
wymiana uszkodzonego odcinka belki
stropowej w zabytkowej kamienicy przy ul. E. Gierczak,
–
opracowanie dokumentacji technicznej i
wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym plafonie. Prace wykonał konserwator
dzieł sztuki Stefan Wójcik,
–
po rozstrzygnięciu przetargu dokończono
wymianę pokrycia dachowego na pawilonie wystawowym przy ul. E. Gierczak, prace wykonał
Zakład Blacharsko-Dekarski i Konwisarstwo Czesław Buszka z Kołobrzegu,
–
ogromnym przedsięwzięciem była wymiana
prawie całej stolarki okiennej (27 okien) w zabytkowym budynku przy ul. A. Krajowej. Po
przeprowadzeniu przetargu prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A.I.M”
Aleksandra Kozieł z Koszalina,
–
po
wieloletnich
negocjacjach
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Kornas” dokonało usunięcia usterek i wzmocnienia
ścian zabytkowego pałacyku przy ul. A. Krajowej. Po usunięciu usterek pomalowano
naprawioną część elewacji budynku. Przedsiębiorstwo, na własny koszt, wyremontowało i
pomalowało sale wystawowe, a ze środków muzealnych pomalowano hole i klatkę schodową,
–
przeprowadzono remont sali balowej
(pomalowano ściany i wycyklinowano podłogę),

–

w pawilonie wykonano remont w części
wystawy „Dzieje oręża polskiego” podlegającej zmianom aranżacyjnym,
–
wymiana oświetlenia sufitowego w całym
pawilonie wystawowym oraz zamontowanie dwóch tablic rozdzielczych.
Bardzo ważnym problemem jest pogarszający się stan techniczny zabytkowej kamienicy i pawilonu
przy ul. E. Gierczak 5. Ze względu na brak środków finansowych na opracowanie projektów i remont
zlecono jedynie wykonanie opinii na temat stanu technicznego oraz harmonogramu niezbędnych
prac w obu budynkach.
W 2006 r. odbyły się wymagane przepisami przeglądy i pomiary stanu technicznego urządzeń
funkcjonujących w budynkach muzeum.
Ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Systemu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, muzeum poprzez Starostwo Powiatowe, otrzymało cztery zestawy komputerowe oraz
infokiosk, natomiast w własnych środków zakupiło:
–
komputer
1 szt.
–
monitor
1 szt.
–
drukarka laserowa
2 szt. (kolorowa i czarno-biała)
–
projektor
1 szt.
–
notebook
1 szt.
Sprawy organizacyjne:
Uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu wprowadzono zmiany do Statutu Muzeum Oręża Polskiego w
paragrafie dotyczącym organizacji muzeum. Opracowano nowy Rzeczowy Wykaz Akt.
W roku sprawozdawczym pracownicy muzeum, zgodnie z zajmowanymi stanowiskami uczestniczyli w
resortowych szkoleniach. W sumie odbyto 12 szkoleń.
X Finanse
PLAN
wpływy z usług
dotacja
RAZEM PLAN
WYKONANIE
dochody z usług
w tym:
bilety
lekcje muzealne
przewodnik
fotografowanie i filmowanie
pozostałe dochody
w tym:
sprzedaż wydawnictw i pamiątek
odsetki bankowe
refundacje PUP
darowizny
inne (dzierżawa, wynagr. od świadcz.,wc itp.)
dotacja - Starostwo Powiatowe
dotacja - Ministerstwo Kultury

330.000,00
1.016.050,00
1.346.050,00

307.510,61
286.463,77
1.542,99
3.729,45
15.774,40
55.632,66
6.680,06
4.056,18
9.470,98
16.165,21
19.260,23
814.900,00
40.000,00

Razem wykonanie
STOSUNEK WYKONANIA DO PLANU
wpływy własne
dotacja

1.162.410,61

110,04%
84,14%

Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za rok 2007

I Informacje ogólne
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rejestrowane, 78-100 Kołobrzeg,
ul. Armii Krajowej 13,
Oddział Historii Miasta 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13
tel./fax 094 35 252 53;54
e-mail mopk@op.pl
powierzchnia wystawowa:
pałacyk Braunschweigów ul. Armii Krajowej 13
zabytkowa kamienica ul. E. Gierczak 5
pawilon wystawowy
wystawa plenerowa

422 m2
120 m2
982 m2
4100 m2

II struktura placówki
Dyrektor: mgr Barbara Zabel
Działy:
Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji i Inwentaryzacji – mgr Barbara Skomiał
Samodzielne Stanowisko ds. Historii Wojskowości – ppłk dypl. rez. Janusz Wiażewicz
Oddział Historii Kołobrzegu – mgr Barbara Zabel
Pracownia Archeologiczna – mgr Andrzej Kuczkowski
Samodzielne Stanowisko ds. Upowszechniania i Edukacji – mgr Agnieszka Wencel
Biblioteka i gabinet zbiorów specjalnych – mgr Anetta Bolechowska
Samodzielne Stanowisko ds. Udostępniania Wystaw – Jolanta Hankiewicz
Koordynator Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Mienia – Maurycy Maćkiewicz
Administracja – Barbara Zielińska
Księgowość – mgr Maria Fir
III Działalność naukowo-badawcza
W 2007 roku kontynuowano naukowe opracowanie zbiorów. Opracowano 715 kart katalogu
naukowego (archeologia, zbiory specjalne i historia).
Pracownicy merytoryczni muzeum udzielili 23 fachowych konsultacji i wykonali 16 kwerend dla
instytucji i muzeów.
Archeolog pan mgr A. Kuczkowski uczestniczył we wrześniu i w październiku w pracach
wykopaliskowych prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum w Koszalinie a także realizował
projekty badawcze na następujące tematy:
–
Kamień w kulturze Pomorza (projekt
współrealizowany z pracownikiem Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie);
–
Niefuneralne użytkowanie cmentarzysk
kurhanowych we wczesnym średniowieczu na Pomorzu Środkowym (projekt
współrealizowany z pracownikiem Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie);
–
Ośrodek kultu pogańskiego w krajobrazie
Słowiańszczyzny Zachodniej wczesnego średniowiecza;
–
Magiczno-religijne
elementy
sztuki
wojennej u Słowian Zachodnich wczesnego średniowiecza;
ponadto pan A. Kuczkowski napisał i złożył do druku cztery artykuły:
–
Tradycja kontynuacji ośrodków kultu
pogańskiego na Pomorzu;

–

Słowiańskie „święte” góry na terenie ziem
polskich we wczesnym średniowieczu – próba zarysowania problematyki;
–
Dwa wydarzenia z czasów panowania
Bogusława X;
–
Słowiańskie święte gaje na Pomorzu we
wczesnym średniowieczu (artykuł przygotowany na konferencję na Litwie w 2008 r. wspólnie z
mgr. K. Kajkowskim z Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.
W ciągu całego 2007 r. pracownicy muzeum brali udział w konferencjach i sesjach:
–
w polsko-niemieckiej konferencji pn. „Czary
i czarownice na Pomorzu”, zorganizowanej przez Muzeum w Stargardzie; w czasie tej
konferencji p. mgr A. Kuczkowski wygłosił referat pt. „Magiczno-symboliczna organizacja
przestrzeni masywu Góry Chełmskiej koło Koszalina w średniowieczu i czasach nowożytnych”
(maj)
–
w konferencji pn. „Dwie rocznice z dziejów
wojennych Kołobrzegu 1107-1807” zorganizowanej przez Muzeum Oręża Polskiego w
Kołobrzegu (maj)
–
w spotkaniu członków Stowarzyszenia
Naukowego Archeologów Polskich w Szczecinie (październik).
Muzeum nawiązało współpracę z Kołobrzeskim Kołem Terenowym Związku Sybiraków w celu
udokumentowania istnienia i działalności jego członków w naszym mieście. Dzięki współpracy
sporządzono wyciąg z kroniki Koła oraz pozyskano fotokopie zdjęć oraz skany i kserokopie
dokumentów.
Wydawnictwa
W roku sprawozdawczym muzeum wznowiło trzy wydawnictwa: „Dzieje oręża polskiego. Informator
wystawy” autorstwa Barbary Skomiał, „Dzieje Kołobrzegu. Informator wystawy” napisany przez p.
Barbarę Zabel oraz „Kołobrzeg w czasach Bolesława Krzywoustego” prof. Lecha Leciejewicza.
IV Zbiory – gromadzenie, opisywanie i konserwacja
W ciągu 2007 r. zbiory muzealiów powiększyły się o 60 nabytków:
dary
58
przekazy
1
zakupy
1
depozyty
w tym:
militaria
historia
technika
plastyka
pamiątki
kopie, modele

175

65
49
15
75
6
25

Najcenniejszymi nabytkami są:

–

kołobrzeski
medal
pamiątkowy
z
1879 r.,zakupiony w szczecińskim Antykwariacie WU-EL
–
zbiór odznaczeń i dokumentów po
Sylwestrze i Mariannie Kubiak – kołobrzeskich pionierach, przekazany przez ich wnuczkę p. K.
Markowską z USA

–

oznaki wojskowe związane z udziałem
żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, podarowane przez p. R.
Horanina z Kołobrzegu
–
menażka rosyjska z 1910 r., dar p. S.
Śmiechowskiego z Mikołajek
–
dwie skorupy pocisków do 75 mm armaty
Schneider (wz. 1915 i 1918), dar p. M. Bartza z Witkowa
–
kołobrzeska lekarska karta uzdrowiskowa z
1909 r. na nazwisko Roman, dar p. R. Horanina z Kołobrzegu.
Zbiory muzeum wypożyczono:

–

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
(plany i grafikę przedstawiającą oblężenie Kołobrzegu w 1907 r.) w celach wystawienniczych;
–
Trzebiatowskiemu
Ośrodkowi
Kultury
(nagrobki drewniane) w celach wystawienniczych;
–
Jednostce Wojskowej 3294 w Świdwinie
(śmigłowiec SM-2) w celach dydaktyczno-szkoleniowych.
Stan zabytków na dzień 31.12.2007 r. wynosi 17.233 w tym 14.291 własnych i 2.942 depozyty (bez
materiału archeologicznego przejętego w 2006r.)
Fotograficzna baza danych powiększyła się o 230 pozycji i wynosi 3.324
Konserwacja:
Z własnych środków przeprowadzono konserwację siedmiu eksponatów z wystawy plenerowej:
–
trzech 152 mm haubico-armat wz. 37 z przodkami
–
76 mm armaty pułkowej wz. 27
–
76 mm armaty pułkowej wz. 43
–
25 mm armaty plot wz. 40
–
140 mm wyrzutnię WP-8
Renowację wykonała firma „Piaskowanie” Bożeny Kowalczyk z Białej k. Częstochowy.
W sierpniu 2007 r. przeprowadzono także konserwację dwóch XVIII-wiecznych szpontonów
Kołobrzeskiej Straży Miejskiej. Prace konserwatorskie wykonał pan Sylwester Ząbek z Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku. Szpontony umieszczono na wystawie „Dzieje Kołobrzegu”.
V Działalność wystawiennicza
W 2007 r. w muzeum funkcjonowały trzy stałe wystawy:
1. „Dzieje oręża polskiego” wraz z ekspozycją plenerową ul. Emilii Gierczak 5.
2. „Dzieje Kołobrzegu” wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą historii miasta z przełomu
XIX/XX w. przy ul. Armii Krajowej 13
3. „Zbiory metrologiczne” - unikatowa wystawa historycznych narzędzi pomiarowych przy ul. Armii
Krajowej 13.
Wystawy czasowe:
1. „Wystawa Twórczości Olgierda Szerląga” - wystawa ukazywała życie i dorobek artystyczny
kołobrzeskiego malarza (12.01.-28.02.)
2. „Dzieje wojenne Kołobrzegu 1107-1807. Ikonografie” - wystawę zorganizowano w celu
upamiętnienia dwóch ważnych dla dziejów miasta wydarzeń: dziewięćsetnej rocznicy zdobycia
Kołobrzegu przez Bolesława Krzywoustego oraz dwusetnej rocznicy oblegania miasta przez
wojska napoleońskie (16.03.-19.05.)
3. „W świecie dawnych żaglowców ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni” - wystawę

zorganizowano wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną z Kołobrzegu włączając się w cykl imprez
towarzyszących obchodom 75 Centralnych Dni Morza w Kołobrzegu (25.05.-29.09.)
4. „Eureka – cuda nauki i techniki” - wystawę zorganizowano wspólnie z Wydziałem Fizyki
Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się wśród
zwiedzających w latach ubiegłych kontynuowano ekspozycję również w roku sprawozdawczym
(1.06 – 22.09)
5. „Malarstwo Siergieja Markina” - wystawa prac kołobrzeskiego malarza (8.11.-16.12.)
Rok 2007 okazał się rekordowym pod względem liczby zwiedzających. Przyczyniła się do tego
niewątpliwie bogata i bardzo atrakcyjna oferta wystawiennicza jaką muzeum zaproponowało
odwiedzającym gościom oraz działania reklamowe.
Liczba zwiedzających ogółem na koniec 2007 r. wyniosła 123.883 osób i w stosunku do roku
ubiegłego była większa o 20.465.
VI Działalność edukacyjno-oświatowa i popularyzatorska
Jest to jedno z głównych zadań działalności statutowej muzeum. Wśród różnych form tej działalności
najważniejsze to:
–
oprowadzanie zorganizowanych grup po wystawach muzealnych pracownicy muzeum
oprowadzili 314 grup (w porównaniu z rokiem ubiegłym więcej o 102 grupy)
–
lekcje muzealne pracownicy muzeum przeprowadzili 15 lekcji dla 378 osób
–
Czwartkowe spotkania z historią (nieodpłatne wykłady dla uczniów chcących pogłębić
wiedzę historyczną) pracownicy muzeum przeprowadzili 9 spotkań, w których uczestniczyło 117
osób
Z bogatej oferty ponad 20 tematów największym zainteresowaniem cieszyły się: Dzieje Kołobrzegu,
Wikingowie, Wybuch II wojny światowej i Walki o Kołobrzeg w marcu 1945 r.
W marcu odbyła się w muzeum promocja tomu poezji Krystyny Gucewicz pt. „Przytul mnie/Tabletki
na miłość”, wiersze autorki czytała p. Krystyna Czubówna.
Muzeum po raz kolejny współorganizowało miejski konkurs historyczny „Kołobrzeg – moja mała
ojczyzna. Dzieje średniowiecznego Kołobrzegu”, sprawdzający wiedzę uczniów kołobrzeskich szkół
podstawowych na temat dziejów miasta, oraz przeprowadziło eliminacje wstępne do dwóch
konkursów:
–
ogólnopolskiego, plastycznego „Moja przygoda w muzeum”
–
międzynarodowego, fotograficznego „Muzealne spotkania z fotografią”
Na obydwa konkursy napłynęły łącznie 93 prace, które po wstępnej selekcji przesłano do głównych
organizatorów.
W maju muzeum zorganizowało konferencję naukową pn. „Dwie rocznice z dziejów wojennych
Kołobrzegu 1107-1807”, która odbyła się w sali plafonowej.
Referaty wygłosili:
prof. dr hab. Lech Leciejewicz „Kołobrzeg w czasach Bolesława Krzywoustego”
dr Michał Bogacki „Wojska Bolesława Krzywoustego pod Kołobrzegiem w 1107 r.”
prof. dr hab. Bogusław Polak „Powstanie w Wielkopolsce i na Pomorzu 1806/1807”
dr Hieronim Kroczyński „Oblężenie twierdzy kołobrzeskiej w 1807 r.”
Konferencji towarzyszyła promocja książki „Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem” pod redakcją
Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego.
W maju także, włączając się w cykl imprez związanych z Dniami Kołobrzegu zorganizowano na
dziedzińcu muzeum, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, biesiadę średniowieczną.
Muzeum w czerwcu włączyło się w obchody XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zlotu Szkół

Sienkiewiczowskich w Kołobrzegu umożliwiając jego uczestnikom bezpłatne zwiedzanie ekspozycji
muzealnych.
W pracę oświatową i popularyzatorską włączone są również zbiory biblioteczne, archiwalne i
fotograficzne.
Stan posiadania biblioteki na 31 grudnia 2007 r. wyniósł:
wydawnictwa zwarte
6.206 wol.
(wzrost o 79 wol.)
wydawnictwa periodyczne
1.967 wol.
(wzrost o 19 wol.)
zbiory specjalne
7.472 jednostki inw. (wzrost o 1.035 jedn.)
W 2007 r. ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 170 osób w przeważającej mierze była to młodzież
szkolna i studenci oraz kuracjusze.
Wzorem lat ubiegłych na zamówienie muzeum wydrukowano 8.000 sztuk ulotek informujących o
wystawach i godzinach ich otwarcia w sezonie i po sezonie. Ulotki przez cały rok systematycznie były
dostarczane do punktów informacji turystycznej, ośrodków i domów wczasowych. Dodatkowo na
terenie portu ustawiona była plansza reklamowa z ofertą wystawienniczą i godzinami otwarcia
muzeum.
Ponadto muzeum zleciło wykonanie srebrnych replik dwóch średniowiecznych zapinek, które są do
nabycia wraz z certyfikatem, w kasach muzeum. Oryginały tych zapinek, znalezionych w Kołobrzegu,
znajdują się na wystawie „Dzieje Kołobrzegu”.
Do sprzedaży wprowadzono także nowe karty pocztowe prezentujące muzeum i jego zbiory oraz
historyczne widoki Kołobrzegu:
–
Panorama Kołobrzegu z 1618 r. z mapy Lubinusa;
–
Panorama Kołobrzegu z połowy XVII w. z miedziorytu wg rysunku E. J. Dahlberga.
Do działań promocyjnych zaliczyć należy także tegoroczną współpracę z mediami:
–
Telewizja Polska Program II wraz z fundacją
na rzecz Nauki Polskiej realizowała na wystawie „Dzieje Kołobrzegu” film o pracy naukowej
prof. L. Leciejewicza. Jego emisję zaplanowano na 10 stycznia 2008 r. w programie drugim
Telewizji Polskiej.
–
Uniwersyteckie Studio Filmowe im. A.
Mickiewicza z Poznania realizowało na wystawie „Dzieje oręża polskiego” film dokumentalny o
absolwentach wydziału matematyczno-fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego: Marianie
Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim, którzy złamali kody Enigmy. Film jak
zapewnili naukowcy obejrzą nie tylko studenci Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu ale
również widzowie poznańskiej telewizji kablowej.
–
Telewizja Kablowa Kołobrzeg nakręciła na
wystawie plenerowej audycję „Misja Lato” oraz materiał do gawędy o okręcie „Wodnik”,
którego model znajduje się na naszej wystawie głównej.
–
Ekipa filmowa Blueprint Film GmbH
Munchen, która kręciła film promujący Kołobrzeg jedną z sekwencji poświęciła
kołobrzeskiemu muzeum wykorzystując eksponaty znajdujące się na wystawie plenerowej.
VII Współpraca z zagranicą i muzeami krajowymi
Współpraca z muzeami krajowymi polegała na wymianie wydawnictw i wypożyczeniu eksponatów.
VIII Kadry
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 r.
w tym: pełnozatrudnionych
niepełnozatrudnionych

21 pracowników
18 pracowników
3 pracowników

pracownicy merytoryczni
pracownicy administracji
pracownicy obsługi

–
–
–

6 osób
5 osoby
10 osób

Z końcem roku 2006 rozwiązano umowy o pracę, w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, z
dwiema pracownicami p. Elżbietą Papież i p. Zofią Wojtanowicz, na miejsce których od 1 stycznia
2007 r. przyjęto: mgr Agnieszkę Wencel na stanowisko asystenta muzealnego do Działu Edukacji i
Upowszechniania i panią Jadwigę Kwaśnik na stanowisko obsługi wystaw w budynku przy ul. Armii
Krajowej 13.
Ponadto w związku ze zmianą organizacji pracy w muzeum powołano z dniem 1 sierpnia nową
komórkę organizacyjną – sekretariat. Od 26 listopada obsługę sekretariatu powierzono mgr Ewie
Wendland.
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej w muzeum zatrudniono na umowę
zlecenie na czas określony pana Kryspina Kasztelana.
Jak co roku, na czas sezonu letniego, w związku z większą liczbą zwiedzających, zatrudniono
dodatkowo trzy osoby do pomocy przy obsłudze wystaw.
IX Sprawy organizacyjno-gospodarcze
W 2007 roku muzeum złożyło dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu
pozyskania dodatkowych środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i
konserwatorskich. Niestety żaden z nich nie został pozytywnie rozpatrzony, pomimo tego jednak
udało się wykonać niezbędne prace. Najważniejsze to:
–
dokończono wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. A. Krajowej 13 oraz wykonano dwa okna w
zabytkowej kamienicy przy ul. E. Gierczak 5. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„A.I.M” Aleksandra Kozieł z Koszalina;
–
dokończono renowację i kolorystykę
elewacji ścian zabytkowego pałacyku przy ul. A. Krajowej. Prace wykonał Zakład
Ogólnobudowlany Wiesława Karczewskiego z Błotnicy;
–
wykonano i zamontowano rolety na
wszystkich oknach w budynku przy ul. A. Krajowej 13;
–
wymieniono dwie pary drzwi na wystawie
głównej, na spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15
października 2003 r. poprawiające bezpieczeństwo;
–
wykonano automatykę grzewczą w
budynkach muzeum w celu zwiększenia oszczędności ciepła. Prace wykonał Zakład
Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniewa Laszczyka z Kołobrzegu;
–
inż. Mieczysław Weitman – rzeczoznawca z
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wykonał ekspertyzę techniczną
masztu z ORP Burza; stwierdzono w niej, że maszt nie stwarza niebezpieczeństwa dla
zwiedzających. W związku z przypadającymi w 2008 roku obchodami 90 rocznicy powstania
Marynarki Wojennej postanowiono odnowić maszt, dlatego też zlecono opracowanie
kosztorysu.
Ważnym problemem jest stan techniczny zabytkowej kamienicy i pawilonu przy ul. E. Gierczak 5.
Prace związane z remontem budynków były umieszczone w planie pracy Muzeum na 2007 r. W dniu
15.02.2007 r. Powiatowy Nadzór Budowlany dokonał kontroli obiektów muzeum przy ul. E. Gierczak
5, potwierdzając zły stan techniczny obiektów – szczególnie oficyny zabytkowej kamienicy. Nałożono
na Dyrektora Muzeum obowiązek dostarczenia do dnia 15.04.2007 r. ekspertyzy technicznej, a do
dnia 30.06.2007 r. usunięcia nieprawidłowości. Na zlecenie Muzeum pracownicy Politechniki

Koszalińskiej prof. dr inż. Jan Filipkowski i mgr inż. Henryk Markowski wykonali zaleconą przez
Powiatowy Nadzór Budowlany ekspertyzę „Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
użytkowanych przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przy ul. Emilii Gierczak 5”. Wynika z niej,
że budynki nie zagrażają bezpieczeństwu przebywających w nich ludzi i nie ma zagrożenia katastrofą
budowlaną. W toku dalszych działań zlecono wykonanie inwentaryzacji obiektów oraz opracowanie
projektu niezbędnych prac remontowych wraz z kosztorysem, które będą podstawą do ubiegania się
o dotację celową z Ministerstwa Kultury i Sztuki w 2008 r. Projekt został wykonany przez Pracownię
Architektoniczną pani Marii Berlińskiej-Wytyk z Koszalina. Prace podzielono na trzy etapy. Jako
pierwszy realizowany będzie remont zabytkowej kamienicy wraz z przybudową wejścia do muzeum.
Remont kamienicy po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaplanowany
jest na 2008 r.
Sprawy organizacyjne
Opracowano:
Rzeczowy Wykaz Akt
Regulamin Organizacji Wewnętrznej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Procedury kontroli finansowej w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o powołanie Rady Muzeum w związku z upływem
kadencji.
Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu muzeum rozwiązało umowę z Agencją Ochrony
LEX-CRIMEN sp. z o.o. w Koszalinie. Rozwiązanie umowy spowodowane było ogłoszeniem przez
Starostwo Powiatowe przetargu nieograniczonego na usługi ochroniarskie dla wszystkich jednostek
podległych Starostwu.
17 września 2007 r. muzeum ogłosiło przetarg nieograniczony na ochronę obiektów muzealnych. Po
przeprowadzeniu procedur przetargowych zawarło umowę, ponownie z Agencją Ochrony LEXCRIMEN sp. z o.o. w Koszalinie, na czas określony do 14 października 2010 r.
W związku z ogłoszeniem przez Starostwo Powiatowe przetargu na usługę bankową dla wszystkich
podległych placówek z dniem 14 lipca 2007 r. muzeum zmieniło operatora bankowego na Bank
Zachodni WBK S.A.
Szkolenia
W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy brali udział w następujących szkoleniach:
–
Turystyka Wspólna Sprawa. Współpraca
sieciowa. Zarządzanie turystyką;
–
Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.;
–
Fundusze strukturalne na lata 2007-2013;
–
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy;
–
Szkolenie dotyczące systemów sygnalizacji i
monitorowania pożaru;
–
Procedury
kontroli
finansowej
w
jednostkach sektora finansów publicznych;
–
Szkolenie dla kierowników zakładów pracy i
głównych księgowych z zakresu procedur związanych z zamówieniami publicznymi;
–
Szkolenie doskonalące Formacje Obrony
Cywilnej i członków załogi Muzeum.
Kontrole

–

Kontrola w zakresie prawidłowości i
rzetelności dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT, przeprowadzona
przez Urząd Skarbowy z Kołobrzegu;
–
Kontrola stanu technicznego obiektów
użytkowanych przez Muzeum przy ul. Emilii Gierczak 5, przeprowadzona przez Inspektorów z
Powiatowego Nadzoru Budowlanego;
–
Kontrola instalacji odgromowych i uziomów
budynku Muzeum przy ul. Armii Krajowej 13, przeprowadzona przez Zakład Energetyczny i
Automatykę Grzewczą z Kołobrzegu;
–
Kompleksowa
kontrola
stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w Muzeum; przeprowadzona przez pracownika Vademecum
Ochrony Pracy z Koszalina;
–
Kontrola gospodarki finansowej Muzeum;
przeprowadzona przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej ze Szczecina;
–
Kwartalne kontrole w zakresie konserwacji i
sprawności instalacji ppoż., czujek ppoż. Pomiary szczelności izotopowych czujek dymu
przeprowadził EUROSAP-LTD ze Szczecina.
Ważniejsze zakupy

–
–
–

meble biurowe do nowego sekretariatu
meble biurowe do administracji
zestaw komputerowy (komputer i monitor
do administracji, skaner do pracowni archeologicznej, drukarka do biblioteki)
–
sprzęt do działalności oświatowej (ekran,
stolik, wzmacniacz)
–
szafa antywłamaniowa.
Sporządziła
mgr Anetta Bolechowska

