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do Zarządzenia Nr  XII / 2015   Burmistrza Pyzdr 
                                                                                                      z dnia  24 marca  2015roku 

 
w sprawie: przedstawienia  sprawozdania 

 rocznego z wykonania budżetu Gminy 
i Miasta  Pyzdry  za 2014 rok 

 
 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 
  z przebiegu wykonania planu finansowego 

 
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za 2014 rok 
 
Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są: 

� gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie 
dóbr kultury w zakresie historii miasta i regionu, archeologii, etnografii, sztuki 

� prowadzenie  badań  naukowych 
� działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie. 

Muzeum Regionalne w 2013 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 
podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187.767,98 zł, 
oraz zrealizowało dochody własne  w kwocie  16.950,34 zł.  
Ogółem dochody w 2014 roku wyniosły 204.718,32zł 
    
 Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody Muzeum Regionalnego  wynosiły 
187.767,98 zł tj 100  % otrzymanej dotacji podmiotowej, oraz  dochody własne wyniosły 
16.950,34 zł tj. 100%. 
 
Dyrektor  Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia  przebieg  poniesionych 
rozchodów/wydatków/ w 2014 roku 
 

Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń-BHP 

395,81 395,81 100 

921 92118 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

106.582,29 106.582,29 100 

921 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

19.387,33 19.387,33 100 

921 92118 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.611,38 2.611,38 100 

921 92118 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.230,00 1.230,00 100 

921 92118 4210 Zakup materiałów 15.706,46 15.706,46 100 

921 92118 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek, muzealia 

1.112,59 1.112,59 100 



Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 4260 Zakup energii,gazu wody 2.132,62 2.132,62 100 

921 92118 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 30.000,00 100 

921 92118 4300 Zakup usług pozostałych 16.912,16 16.912,16 100 

921 92118 4360 Zakup usług tel. komórkowej 535,03 535,03 100 

921 92118 4370 Zakup usług tel.stacjonarnej 391,18 391,18  

921 92118 4410 Podróże służbowe krajowe 1.682,68 1.682,68 100 

921 92118 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
 opłaty 

2.577,00 2.577,00 100 

921 92118 4440 Odpisy na ZFŚS 3.281,79 3.281,79 100 

921 92118 4700 Szkolenia pracowników 180,00 180,00 100 

   OGÓŁEM: 204.718,32 204.718,32  
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2014 

roku  powstały  zobowiązania na ogólną kwotę 14,43 zł, są to zobowiązanie 

niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na styczeń 2015 roku. Nie 

powstały żadne należności. 

 
 
I. Informacja ogólna 
 
      W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie 
następujące osoby; Robert Michał Czerniak – dyrektor muzeum,  Ilona Jagielska 
zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog.  Krzysztof Kołodziejczyk – pracownik 
techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP. 
 
 
II. Działalność Muzeum    
1. Prace związane z organizacją i działalnością muzeum 
 
W początku stycznia br. muzeum podpisało umowę najmu zabytkowego zespołu domu 
podcieniowego przy rynku w Pyzdrach. Dom ten był przez wiele lat siedzibą 
pyzdrskiego muzeum. Wyremontowany budynek wykorzystany zostanie do celów 
statutowych Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. Inwestycja w znaczny sposób 
przyczyni się do podniesienia walorów związanych z promowania wartości  i 
zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Pyzdry i jego historia to dzieje jednego 
z pięciu najstarszych powiatów w Wielkopolsce. Rozwój powiatu określanego  
mianem „terra pisdrensis”  historia rzemiosła, które znane było nie tylko w 
Wielkopolsce ale na Śląsku i Pomorzu. Przypomnienie tych faktów poprzez działania 



związane z rekonstrukcją tych rzemiosł przyczyni się znacznie do podniesienia 
tożsamości mieszkańców Pyzdr i rejonu.  Prócz działań praktycznych  - warsztaty 
rzemieślnicze , prowadzone będą również działania oświatowe jak : wykłady, 
spotkania, badania naukowe i publikacje. Przyczyni się to znacznie do budowania 
lokalnych więzi i szacunku dla dziedzictwa przeszłości. Poprzez tego typu działania 
zwiększona zostanie również aktywność miejscowych mieszkańców  inspirująca ich 
do samodzielnych i twórczych działań we własnych przedsięwzięciach. Budynek 
dawnej piekarni i dom podcieniowy są obiektami zabytkowymi stanowią 
niepowtarzalny i jedyny zabytek architektury drewnianej zarówno dla miasta jak i 
wschodniej Wielkopolski. Dom podcieniowy, którego charakterystycznym elementem 
są drewniane kolumny jest najstarszym też budynkiem mieszkalnym w Pyzdrach. O 
potrzebie zaadoptowania budynków zadecydowała w głównej mierze lokalna 
społeczność, która zaraz po śmierci właściciela nieruchomości domagała się przejęcia 
i adaptacji budynku na cele muzealne i kulturalne.  Zarówno pomoc władz 
samorządowych oraz wsparcie władz konserwatorskich dla których obiekt ten 
bezsprzecznie stanowi dużą wartość zabytkową spowodowały podjęcie decyzji najmu 
obiektu przez Muzeum. Aby rozpocząć działalność - określoną w celach projektu - 
niezbędne jest wykonanie wymiany dachu wymienianego w projekcie jako dachu na 
dawnej piekarni, który ten dach przykrywa częściowo pomieszczenia sąsiadującego 
budynku domu podcieniowego.   
 
    W osiągnięciu tego celu wykorzystana zostanie zarówno własne jak i zewnętrzne 
środki finansowe. W ramach działań LGD „Z Nami Warto” w dniu 05.02.2014 r. został 
złożony wniosek (znak sprawy UM15-6930-UM1540088/14) o przyznanie pomocy w 
zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013,  dotyczący operacji: „Remont dachu 
budynku dawnej piekarni z zabytkowego zespołu Domu Podcieniowego w Pyzdrach”. 
Dla realizacji tych celów muzeum ma zapewnienie o pomocy ze strony władz 
samorządowych. W przyszłości czynione też będą starania o pozyskanie 
dofinansowania z puli środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
  
Z chwilą zawarcia umowy nastąpiły starania o pozyskanie zgody na prace przy 
zabytku od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przystąpiono 
do prac porządkowych w budynku oraz w jego otoczeniu od strony podwórza. 
(usunięte zostały zagrzybione podłogi oraz dwa murowane śmietniki). 
   Z uwagi na priorytetowe zadanie jakim jest remont dachu w wynajmowanym 
budynku muzeum w okresie sprawozdawczym nie podejmowało działań, które 
mogłyby obniżyć wielkość zasobów finansowych niezbędnych do realizacji wyżej 
wymienionego celu. 
 



   W lutym br. Uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nastąpiło skorygowanie i 
ujednolicenie nazwy pyzdrskiego muzeum. Dotychczasowa nazwa  Muzeum Ziemi 
Pyzdrskiej  zastąpiono nazwą Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej. Poszerzenie 
nazwy o wyraz Regionalne upowszechniło się m.in. w dokumentach własnych 
(księgowość , kadry, inwentarz), w których skrót MRP odwoływał się do wcześniejszej 
nazwy Muzeum Regionalne w Pyzdrach.      
Stosowanie nazwy muzeum w obecnym brzmieniu jest powszechne w nazewnictwie 
innych muzeów w Polsce, w których ostatni człon nazwy najczęściej odwołuje się do 
nazwy regionu lub też imienia patrona. 
   W dniu 22 października br. w Poznaniu podpisane zostało porozumienie 
samorządowe w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego, w którym to elementem wprowadzającym miasto Pyzdry na trasę 
szlaku jest Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej. W związku z tym konieczne będzie 
przeprowadzenie w muzeum pyzdrskim prac adaptacyjnych. Prace te dotyczyć będą 
głównie zmian w ekspozycji muzealnej. 
2. Działalność kolekcjonerska muzeum 
W okresie sprawozdawczym muzeum starano się nie podejmować zakupów 
eksponatów. Zakupione zostały 3 stare fotografie z widokiem domu podcieniowego 
oraz rekwizyty do działalności oświatowej muzeum; 12 czapek legionistów oraz 27 
odznak – orzełki na czapki. 
  
3. Działalność oświatowa 
 
3.1 Organizacja własnych konferencji i imprez 
 
-  Konferencja naukowa. W dniu 17 maja br. odbyła się III konferencja z cyklu " 
Pyzdry na mapie historycznej" pod tytułem: „Historyczne kształtowanie ziem i granic 
powiatu pyzdrskiego” Konferencja przygotowana została we współpracy z 
Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem 
Geodetów. Osobami współpracującymi była Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk oraz 
Waldemar Sztukiewicz.   
  
- Odsłonięcie i poświęcenia „Pij zdroju”. Impreza przygotowana przez muzeum we 
współpracy z Gimnazjum w Pyzdrach i Biblioteki Miejsko-Gminną w Pyzdrach oraz 
pomocy sprzętowej /nagłośnienie/ CKSiP. 
 
- Uroczystość Święta Niepodległości. Przygotowanie uroczystości przez muzeum we 
współpracy z Gimnazjum w Pyzdrach, Biblioteką Miejsko-Gminną w Pyzdrach oraz z 
Centrum Kultury i Promocji w Pyzdrach. 
 



-  Prace związane z plenerem malarskim. W marcu (12.03.2014) muzeum 
zdemontowało wystawę poplenerową zorganizowaną w Galerii „Pod Pocztową 
Trąbką” w Gorzowie Wielkopolskim. Na wystawie prezentowane były prace XV 
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. 
 
3.2  Pracownie i warsztaty 
 
-  Pracownia ceramiczna. Cieszy się dość dużą popularnością. W okresie ferii 
zimowych odbywały się w niej spotkania warsztatowe zorganizowane przez 
pracowników muzeum w ramach zajęć CKSiP. Podobne zajęcia związane zarówno z 
udostępnieniem pracowni wraz z materiałami odbyło się w ramach spotkań 
organizowanych przez bibliotekę w Pyzdrach. 
W celu udostępnienia pracowni ceramicznej dla ogółu mieszkańców zawarta została 
umowa z p. Martą Malanowską.  
 
3.3  Odczyty, wystąpienia, referaty, prelekcje 
 
-  Prelekcja wyjazdowa o Wybuchu I wojny światowej oraz dziejach obozu 
jenieckiego na Łężcu koło Strzałkowa. Prelekcja w Gimnazjum w Strzałkowie 
zorganizowana przez nauczyciela historii p. Trojanowicz /07.03.2014./ 
-  Wystąpienie podczas pochówku prochów kpt. Borysa Fideotiewa Jastrzębskiego w 
kaplicy cmentarnej w Pyzdrach. /09.09.2014/ 
-  Wystąpienie w Święto Niepodległości na rynku w Pyzdrach /11.11.2014/ 
-  Referat na temat Szklanego flakonika - znaleziska z okresu rzymskiego w Tarnowej. 
Referat przygotowany i wygłoszony przez Ilony Jagielskiej na konferencji naukowej w 
Wieluniu - Protohistoryczna Konferencja Archeologia Barbarzyńców 2014. 
/22.10.2014/ 
-  Prelekcja „Pyzdrska POW”  Przygotowana i wygłoszona przez R.Michała 
Czernaiaka podczas Wieczornicy w Bibliotece Publicznej w Pyzdrach /10.11.2014/ 
-  Referat na temat uwarunkowań historycznych w pocz. XIV wieku.przygotowany i 
wygłoszony przez R. Michała Czerniak na  konferencji w Muzeum Regionalnym w 
Słupcy,   /10.01.2014./   
 
3.4  Lekcje muzealne, współpraca ze szkołami 
-  Spotkania z kołem historycznym z Gimnazjum w Pyzdrach. Realizacja projektu 
dotyczącego urbanistyki miasta oraz domu podcieniowego. Projekt realizowany we 
współpracy z Poznańską Politechniką. (rozpoczęcie projektu w dniu 14.03.2014) 
-  Lekcje muzealne na temat urbanistyki Pyzdr i domu podcieniowego. 
-  Współudział w organizacji Dnia Patrona organizowanego przez Gimnazjum w 
Pyzdrach w dniu 12.06.2014. 



 
 4. Działalność wystawiennicza 
 
4.1  Wystawa czasowa  (11.04.2014) prac malarskich II Pleneru „Spotkania Twórczych 
Przyjaźni - Pod Kogutem”.  Plener organizowany przez Elżbietę i Włodzimierza 
Urbaniaków właścicieli gospodarstwa agroturystycznego „Pod Kogutem” w Dłusku. 
W plenerze brało udział ośmiu artystów malarzy. Muzeum przygotowało wystawę 
wraz plakatami i zaproszeniami. 
 
4.2 Wystawa czasowa (17.05.- 31.08. 2014)  „Historyczne kształtowanie ziem i granic 
powiatu pyzdrskiego” Zorganizowana z okazji III Konferencji naukowej: 
KRÓLEWSKIE MIASTO PYZDRY NA DAWNYCH MAPACH”. 
 
4.3  Wystawa czasowa (17.10 – 31.12.2014)  „Plener fotograficzny w Nadwarciańskim 
Parku Krajobrazowym”  Plener organizowany w 2013 roku przez Chatkę Ornitologa 
PTTK.  
 5. Działalność badawcza 
 
Muzeum kontynuuje badania związane z dziejami miasta  Na bieżąco śledzone są 
prace ziemne wykonywane w mieście i na terenie gminy Pyzdry.  
 
5.1  Muzeum prowadzi nadzór archeologiczny nad pracami realizowanymi przez 
Parafię p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach. Podczas prac osuszających przy zachodniej 
części klasztoru, w czerwcu  br.  muzeum na wniosek WKZ  przeprowadziło badania 
archeologiczne przy kościele klasztornym. W trakcie prac odkryto nieznane fragmenty 
średniowiecznego kościoła klasztornego. Prace związane z wykopem wykonane przez 
pracowników muzeum: Ilonę Jagielską i Michała Czerniaka. Pozyskany materiał jest 
w trakcie inwentaryzacji i opracowywania.   
 
5.2  Przeprowadzano prace rozpoznawczo –eksploracyjne w Tarnowej. Prace 
wykonano z pomocą urządzeń elektronicznych i z udziałem dwóch wolontariuszy: p. 
Marcina Persa i Ryszarda Pikuły z Poznania. Pozyskany materiał jest w trakcie 
opracowań zaś odkrycie szklanego lakonika stało się naukową sensacją podczas 
przedstawienia go przez jego odkrywcę p. Ilonę Jagielską na konferencji w Wieluniu. 
6. Działalności konserwatorska 
 
6.1 Muzeum w okresie sprawozdawczym kontynuowało współpracę z Parafią rzymsko 
katolicką w Pyzdrach. Do zadań muzeum było:  
- Prace i pomoc merytoryczna dotycząca prac prowadzonych przez ks. Ryszarda 
Kopczyńskiego - proboszcza parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach.   



 
6.2 Kontynuacja (od dn.27.01.2014) rozmów oraz rozpoczęcie prac związanych z 
konserwacją fresków w kaplicy gotyckiej, w krużgankach klasztoru. W ramach 
współpracy Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach z Zakładem 
Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykonana 
zostanie konserwacja fresków. Prace te wykonają studenci (5 osób) w ramach 
realizacji dyplomu i pracy magisterskiej. Pobrane zostały próbki pigmentów z fresków 
do badań chemicznych oraz wykonano obmiar fresków. Wykonano dokumentacje 
fotograficzne oraz skanowania 3D kaplicy z freskami. 
W związku z ustaleniami jakie wypracowano podczas odbytych dwóch komisji 
konserwatorskich; w obecności Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora 
Zabytków Sztuki – p. Jolanty Goszczyńskiej oraz p. prof. Ewy Roznerskiej. W lipcu 
2014 przystąpiono do prac konserwatorskich. Prace rozpoczęto od fresku (z 1589 r.) 
znajdującego się na podłuczu arkady i na jej ścianach. Prace wykonuje Aleksandra 
Preis. 
W związku z pracami muzeum przygotowało dokumentacje oraz zebrało materiały 
będące w posiadaniu WKZ. 
 
6.3   Z uwagi na nagminne naruszanie zakazu przeszukiwań, sprzętem elektronicznym 
miejsc archeologicznych na terenie gminy Pyzdry, muzeum wystosowało list z apelem 
o interwencję do Powiatowej Komendy Policji we Wrześni. 
 
7. Inne prace   
7.1  Kontynuacja prac przy źródełku „Pij zdrój”. Prace polegające na wykonaniu 
oprawy plastycznej /projekty, rzeźba, nadzór/ zostały zrealizowane nieodpłatnie przez 
R. Michała Czerniaka. 
7.2 Wykonana została izolacja z folii kubełkowej na sklepieniu dachu „bunkra” – 
pracowni ceramicznej. 
7.3  Rozpoczęte zostały prace w domu podcieniowym.  
-  Część prac wykonano we własnym zakresie. Wyburzenie wewnętrznej ścianki w 
kuchni, rozebranie zagrzybionych podłóg, usunięcie śmieci i śmietników wraz z 
ubikacją. /wywieziono 3 kontenery śmieci/ W pracach udział wzięli; Krzysztof 
Kołodziejczyk i R. Michał Czerniak. 
-  W związku z pracami remontowymi domu podcieniowego przygotowana została 
dokumentacja pomiarowo – inwentaryzatorska oraz projekt nowego dachu wykonane 
przez dyrektora muzeum w Pyzdrach. 
- Wykonanie wymiany dachu na części dawnej piekarni, oraz obniżenie muru 
granicznego od strony ulicy. 
7.4 Wymienione zostały dwa reflektory oświetlające ścianę klasztoru od strony rzeki. 
Zamienione je na typ reflektorów energooszczędnych – ledowe. 



 
8. Działalność wydawnicza muzeum 
8.1 Muzeum we współpracy z Zespołem Wielkopolskich Parków Krajobrazowych w 
Poznaniu wydało  I tom monografii poświęconej dziejom powiatu pyzdrskiego pt. 
"Terra Pisdrensis wczoraj i dziś". Nakład: 600 sztuk. 
 
 
 


