Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr XVI/19 Burmistrza
Pyzdr z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2018
rok

Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej
za 2018 rok

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w 2018 roku otrzymała na swą działalność statutową
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 255.000,00 zł
i dotację otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Kultura Cyfrowa na realizację zadania pn.: „Cyfrowe skarby Pyzdr – Living lab kultury
cyfrowej” w kwocie 64.080,00 zł, a wykorzystano ją w kwocie 59.300,00 zł. Ponadto
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej zrealizowało dochody własne w kwocie 3.442,61 zł.
Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej przedstawia przebieg poniesionych
wydatków w 2018 roku:
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Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej informuje, że na dzień 31.12.2018 roku
powstały zobowiązania na kwotę 17.496,35 zł i są to zobowiązanie niewymagalne. Na dzień
31.12.2018 roku nie powstały również żadne należności.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOSCI MUZEUM

Kadry
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.

Zarządzanie
W okresie sprawozdawczym realizowane były prace statutowe muzeum jak i prace zlecone
przez Burmistrza Pyzdr. Kontynuowane były rozpoczęte wcześniej zadania powiązane ze
współpracą z innymi Instytucjami. Zawarto też nowe umowy współpracy oraz
dofinansowujące nowe zadania Muzeum w Pyzdrach.
1.

Podpisanie umowy współpracy

W dniu 29 kwietnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum
Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach a Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w
sprawie współpracy przy organizacji ekspozycji w muzeum w Pyzdrach poświęconej broni
czarno prochowej. W imieniu Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dokument podpisał jego
zastępca płk. J. Pilzak.
2.
Realizacja prac związanych z projektem pilotowanym przez Wielkopolską
Organizację Turystyczną.
W ramach projektu udało się w roku 2017 zrealizować prace adaptacyjne domu
podcieniowego dla celów wystawy związanej ze „szlakiem piastowskim”. Ich konsekwencją
jest realizacja projektu; “Stworzenie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony,
tablety itp.), która wykorzystując technologię Augmented Reality zwiększy atrakcyjność
wskazanych obiektów Szlaku Piastowskiego”. W tym celu przygotowany został scenariusz,
który zostanie wykorzystany w tej aplikacji.
3.

Szlak Piastowski

Muzeum bierze czynny udział w pracach organizacyjnych „Szlak Piastowski”.
4.

Dofinansowanie MK i DN do projektu Cyfrowe Pyzdry

Muzeum pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację zadania pod nazwą „Cyfrowe Pyzdry”. W ramach tych prac wykonano digitalizację
części zbiorów muzeum i udostępniono je na stworzonej w tym celu stronie internetowej. O
projekcie poinformowano społeczeństwo Pyzdr w celu zachęcenia do współudziału w
tworzeniu zbiorów cyfrowych. Przeprowadzono spotkania z młodzieżą szkolną, która
włączyła się czynnie do gromadzenia zbiorów oraz przygotowania ścieżki edukacyjnej pod

tytułem „Szlakiem powstańców styczniowych”. Efektem tych prac jest mapa zaopatrzona w
Querkody powiązane ze strona internetową muzeum. Muzeum przygotowało jeszcze dwie
mapy pt. „Powrót do źródła” oraz mapę zwianą z cmentarzem w Pyzdrach.

Działalność kolekcjonerska muzeum
W okresie sprawozdawczym muzeum pozyskało drogą zakupu następujące zabytki:
3bagnety/1pistolet typu Flower/1rewolwer iglicowy/1rakietnica/1karabin typu
Flower/baskilia/ 1 monetę - 5 kopiejek - Katarzyna II 1762-1796, zegar „gołębiarzy”.
W tym też czasie do muzeum trafiły zabytki pozyskane z poszukiwań własnych, z obszaru
badań dedektorystycznych oraz nadzoru archeologicznego przy pracach budowlanych przy
rynku w Pyzdrach.

Działalność badawcza muzeum
1.

Archeologia

Inwestycja „Mój Rynek” przy rynku w Pyzdrach była dość sporym zadaniem zarówno z
uwagi na obszar i miejsce, na którym prowadzone były prace jak i też z uwagi na formalne
uwarunkowania. Inwestorem prac był Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach stąd też p. Ilona
Jagielska - pracownik Muzeum w Pyzdrach – adiunkt muzealny posiadający uprawnienia
WKZ do prowadzenia badań archeologicznych podjęła się nieodpłatnie do czynności
związanych z nadzorem archeologicznym. Obszar inwestycji obejmował nieomal połowę
bloku przyrynkowego. Miejsca niezwykle bogatego w nawarstwienia kulturowe. Decyzja
WKZ na nadzór archeologiczny a nie badania była trudną do zrealizowania w wypadku jednej
osoby stąd też w pracach tych uczestniczyli wszyscy pracownicy muzeum (tj. 2). Dzięki
uprzejmości wykonawcy oraz jego pracowników prace związane z nadzorem
archeologicznym udało się zrealizować.
2.

Historia miasta i powiatu pyzdrskiego

Prace nad tym tematem wprowadzone są do permanentnych badań muzeum. W tym roku
dzięki inicjatywie starosty wrzesińskiego p. Dionizego Jaśniewicza doszło do wydania
publikacji poświęconej dziejom powiatu wrzesińskiego. Do udziału w pracach nad
przygotowaniem opracowania dotyczącego Pyzdr zaproszony został dyrektor muzeum R. M.
Czerniak. W publikacji - wydanej we wrześniu 2018 r., w dość dużym skrócie
zaprezentowane zostało nowe spojrzenie na dzieje miasta i powiatu pyzdrskiego. Pojawiły się
w niej nowe wątki i hipotezy.
3.

Badania dedektorystyczne na Tarnowie.

Od blisko trzech lat za zgodą Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
prowadzone są przeszukiwania w miejscu dość licznie przeszukiwanym przez nielegalnych
poszukiwaczy skarbów. Mimo znacznego rozszabrowania terenu udaje się nadal pozyskiwać
z tych miejsc bardzo ciekawe i nieraz zaskakujące artefakty. Analiza pozyskanego materiału

wprowadza nowe spojrzenie na przeszłość tych miejsc. Prace nadal będą kontynuowane w
roku 2019.

Działalność oświatowa
Uroczystości patriotyczne przygotowane przez muzeum w Pyzdrach
1.
„Pamięć o pomordowanych oficerów przez NKWD”. Uczczenie Ich pamięci
przebiegało skromnie. Po Mszy św. poświeconej Pamięci Pomordowanych oficerów z Pyzdr
burmistrz w asyście harcerzy złożył znicze pod „Dębami pamięci” na Placu Sikorskiego.
2.
Muzeum zajęło się przygotowaniem scenariusza i organizacja uroczystości
związanych z odsłonięciem pomnika na mogile powstańczej w Pyzdrach, w dniu 29 kwietnia
2018 r. Uroczystości rozpoczęły się, w kaplicy klasztoru pofranciszkańskiego konferencją
poświeconą bitwie powstańców styczniowych pod Pyzdrami . W imieniu dyrektora Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie Adama Buławy wystąpił jego zastępca płk Janusz Pilzak,
który zaprezentował wykład na temat działalności Edmunda Taczanowskiego. W jego też
imieniu podpisał z dyrektorem Muzeum Ziemi Pyzdrskiej Robertem Czerniakiem umowę
współpracy pomiędzy muzeami. Dalszy przebieg uroczystości miał miejsce na cmentarzu
parafialnym. Przy mogile powstańców odprawiona została przez ks. proboszcza parafii
pyzdrskiej Ryszarda Kopczyńskiego Msza św. w wojskowej asyście honorowej 5
Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa. W jej trakcie przeprowadzono Apel Pamięci oraz
poświecenie pomnika. Po Mszy św. na łące za cmentarzem zaprezentowana została
rekonstrukcja historyczna –„ Potyczka powstańców styczniowych”.
Spotkania
1.
„Pyzdrzanie zwiedzają Pyzdry” – kontynuacja corocznych wycieczek po Pyzdrach. /2
maja 2018/ cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz gości z
innych miejscowości.
Lekcje muzealne
Przeprowadzone zostały w tym okresie 8 lekcje muzealne.
Konferencja
W dniu 19 maja br. muzeum już po raz siódmy zorganizowało Konferencję Naukową „Terra
pisdrensis – dawniej i dziś”. W konferencji uczestniczyło około 70 osób.

Działalność wystawiennicza muzeum
1.
Wystawa „Bitwa 1863 roku – udział Pyzdrzan w powstaniu styczniowym” Wystawa
przygotowana przez muzeum. Wystawa otwarta w dniu 29 kwietnia br.
2.
Szlak piastowski w Pyzdrach – w dniu 23 czerwca nastąpiło otwarcie ekspozycji w
piwnicach domu podcieniowego. Ekspozycja poświęcona jest Piastom związanych z dziejami miasta i
okolicy.

Prace remontowe oraz inne
1.

Prace nad renowacją pomnika na mogile Powstańców Styczniowych w Pyzdrach

W ramach prac wykonany został nowy pomnik zaprojektowany nieodpłatnie przez kustosza
muzeum Roberta Michała Czerniaka. W pomnik wmontowany został zabytkowy kamienny
obelisk, który został poddany profesjonalnej konserwacji przez dyplomowanego konserwatora
zabytków p. Jarosława Jaskulaka z Poznania. Organizacja oraz nadzór nad całością prac przy
pomniku prowadził R. M. Czerniak. Prace przy pomniku zakończono pod koniec kwietnia
2018 r.
2.

Schody z mozaiką przy ul. Nadrzecznej.

Organizacja i nadzór nad pracami przy schodach. Prace poprzedziły naprawa i założenie
nowych stopni oraz daszków pulpitowych na murkach schodów. Prace wykonał p. Jan
Zieliński z Pyzdr. Przy realizacji mozaiki w podstopnicach schodów zrezygnowano z
pierwotnego projektu i zastosowania materiału ceramicznego na rzecz płytek szklanych.
Mozaika wykonana została przez zespół plastyków pod kierunkiem Dominika Dziedziny z
Poznania. W mozaikę wklejone zostały wypalone, glazurowane płaskorzeźby z gliny
przygotowane przez R. Michała Czerniaka.
3.

Fasada budynku „Mój Rynek”

Z polecenia burmistrza kustosz R. M. Czerniak przygotował nowy projekt adaptacyjny fasady
budynku i nadzorował jego realizację.
4.

Taras widokowy

Pod koniec roku 2018 zrealizowany temat związany z przygotowaniem tarasu widokowego na
skarpie klasztornej. Wykonano z kamienia polnego platformę tarasu, założono część
oświetlenia podświetlającego gotycki mur, założona została drewniana balustrada.
5.

Okna w kotłowni.

Osadzone zostały trzy okna z PCV w przemurowanych na ten cel otworach doświetlających
kotłownię CO.
5.

Dom podcieniowy

-Wykonano prace związane z wykonaniem posadzki w podcieniu domu podcieniowego.
Pomalowanie elewacji parteru domu podcieniowego.
- Wykonanie posadzek ceramicznych w pomieszczeniach domu podcieniowego. Posadzki
wykonano w pomieszczeniu korytarza i dawnej kuchni.
- Zamontowane zostały kamienne schody oraz założona została nowa posadzka z cegły w
podcieniu domu.

- Wyczyszczony został strych budynku gospodarczego oraz przygotowano go do prac
renowacyjnych.
- Przeprowadzono zabieg dezynfekcji pomieszczeń w domu podcieniowym.

