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SPRAWOZDANIE 

z działalności merytorycznej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  

w Wejherowie za 2012 rok. 

 

GROMADZENIE ZBIORÓW 

1. Kontynuowano dotychczasową politykę gromadzenia zbiorów, świadectw regionalnego dorobku 

kulturowego poprzez pozyskiwanie darów, wymianę eksponatów i zakupy. 

2. Do najcenniejszych nabytków pozyskanych i opracowanych w 2012 roku należą: bogata i różno-

rodna spuścizna Izabeli Trojanowskiej, zbiór 30 fotografii Wejherowa z okresu przełomu wieków 

XIX/XX A. Zimmensa, mapa powiatu z 1810 roku, gazety: "Zrzesz Kaszëbskô" z lat 1945-1946, 

„Chëcz” 1946-1947, „Gazeta Kaszubska” i „Gryf” z okresu międzywojennego. 

 

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW 

1. Ważnym wydarzeniem było założenie Księgi inwentarzowej na księgozbiór prof. G. Labudy i 

rozpoczęcie opracowywania go w systemie bibliotecznym Virtua. 

 

2. Wszystkie nabytki wpisano do ksiąg muzealnych – akcesji i inwentarzowych, sporządzono proto-

koły przyjęcia darów i zasobu muzealnego oraz opracowano do nich karty inwentarzowe. 

3. Opracowano w Dziale Rękopisów m.in. spuścizny A. Arendta, fragm. archiwum ks. Kazimierza 

Doppke i ks. K. Raepke oraz W. Błaszkowskiego, natomiast w Dziale Dokumentów Życia Spo-

łecznego wpisano do inwentarza fotografie Janusza Uklejewskiego, a w Dziale Sztuki m.in. zbiór 

grafik (zakup 2011) (autorzy: Hellingrath, Bobrowski, Stryjec, Baranowski).  

4. Do Ksiąg inwentarzowych w poszczególnych działach i do Księgi akcesji (w Dziale Prasy, Dziale 

DŻS) wpisano łącznie 2.974 pozycji; na kwotę 144.859,74 w tym: 

- dary:  2.066 pozycji za kwotę 70.236,99 zł. 

 - kupno: 155 pozycje za kwotę 7.945,78 zł. 

 - zasób: 753 pozycji za kwotę 66.676,97 zł. 

      Ponadto w Dziale Prasy przeinwentaryzowano 1434 pozycje. 

5. Opracowano łącznie: 4670 kart, w tym 1500 kart w wersji elektronicznej,  

       w tym: 

- 383 kart w programie „MONA” w Dziale Rękopisów  

- 1117 karty w programie „Virtua” w Pracowni d.s. opracowywania zbiorów bibliotecznych  

   prof.    G. Labudy. 
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KONSERWACJA I DIGITALIZACJA ZBIORÓW 

1. W ramach projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa zdigitalizowano kolejną część zbiorów z 

wszystkich działów merytorycznych. Wykonano łącznie 45.000 skanów (formaty A3 i więk-

sze oraz A4). Dokończono w ramach PBC mikrofilmowanie skanów - osiągnięto wynik 108 

tys. mikrofilmów. Poddano cyfryzacji 20 archiwalnych filmów z taśm analogowych. Na stronę 

PBC w 2012 roku wprowadzono 108 tytułów.   

2. Przeprowadzono fumigację i badania mikrobiologiczne kilku książek i innych pamiątek po 

prof. G. Labudzie w Archiwum Państwowym w Gdańsku. 

3. Przekazano do dezynfekcji w Muzeum-Pałacu w Wilanowie zbiory z Działu Literatury, Prasy, 

Rękopisów, DŻS, zbiory przekazane przez prof. J. Borzyszkowskiego oraz inne muzealia z 

poszczególnych działów, a przede wszystkim bogate archiwum i księgozbiór prof. 

 Gerarda Labudy.(całość ok.1100 kartonów –transport TIR-em) koszt – ok. 40 tys. 

4. Zlecono Bibliotece Narodowej w Warszawie wykonanie badań mikrobiologicznych i wstępną 

ocenę konserwatorską rękopisów Jana Karnowskiego, przekazanych w formie daru przez  

      prof. J. Borzyszkowskiego.  

 

UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW 

 

 Udostępniono ekspozycje – razem 22 wystawy (18 czasowych+ 4 stałe). 

WYSTAWY: 

1. „Dwory i pałace pow. puckiego” – wystawa fotograficzna - EDD 2011 (17.09.2011 –

17.09.2012). 

2. „Człowieczy los Floriana Ceynowy”  (21.11.2011 – 10.02.2012). 

3. „Ostańce Próśb” (5.01.2012 - 3.03.2012 wraz z koncertem Artura Sychowskiego).  

4. „Najstarsze zabytki kultury muzycznej Pomorza” (17.02.2012 –  20.03.2012, koncert zespołu z 

Lęborka).   

5. „Kobieta w malarstwie i w tańcu” (09.03.2012 – 31.03.2012, Stowarzyszenie Artystów Pla-

styków „PASJA”). 

6. Wystawa malarstwa i grafiki pt. „BUNTSPIEL” Coriny Kidoń  (24.03.2012 -10.06.2012). 

7. Wystawa fotograficzna ”Misterium 2012” autorstwa Michała Ceszke (21.04.2012 – nadal). 

8. „Wejherowo na starych widokówkach, z kolekcji Wernera Grabe” (19.05.2012 – nadal).  

9. „Jan Konrad Kotłowski. Łowca piorunów i błyskawic”  (19.05.2012 – 20.06.2012).                                                

10. „Haft wczoraj i dziś" (21.06.2012 – 01.09.2012). 

11. Wystawa pokonkursowa VI Powiatowo-Miejskiego Konkursu Haftu Kaszubskiego 

(21.06.2012 – 01.09.2012). 



 

3 

 

12. Wystawa plenerowa „Piękno odnalezione”  Zamki, pałace, dwory oraz inne obiekty histo-

ryczne przywrócone do dawnej świetności  (08.07.2012 – 01.09.2012). 

13. Wystawa plenerowa pt. „Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie - dzieło Młodokaszuby 

Aleksandra Majkowskiego a Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-

herowie” (08.07.2012 – 07.09.2012) finisaż z udziałem kapeli BAS z Sierakowic. 

14. „Pranie, platowanie, maglowanie”  (15.09.2012 – 01.11.2012). 

15. „Prof. Gerard Labuda - wokół ksiąg” (01.10.2012 – 05.11.2012).  

16. „Moje Wejherowo. Portret Miasta” (29.10. 2012 – 10.11.2012). 

17. „Filozofia refleksji Józefa Chełmowskiego’’( 08.11. 2012 – nadal). 

18. „Historyczne klasztory w krajobrazie Polski’’( 15.11.2012 r. – nadal). 

Ponadto udostępnia się wystawy długoterminowe (stałe): 

1. „Instrumenty muzyczne Kaszub” (2 sale). 

2. „Aleksander Majkowski (1876–1938)” człowiek na miarę renesansu. (2 sale). 

3. „Droga życiowa i twórczość Gerarda Labudy”. 

4. „Ruch pielgrzymkowy w Wejherowie”. 

Ponadto udostępniono wystawę „Dwory i pałace powiatu lęborskiego” do Domu Kultury w Wicku.  

Koncerty 
 

W Muzeum wysłuchano 15 koncertów: 

1. 23.01. – koncert Szkoły Muzycznej I st. z Wejherowa. 

2. 4.02. – koncert fortepianowy Artura Sychowskiego z towarzyszeniem Agaty Jasińskiej (śpiew). 

3. 17.03. - XXXI  koncert z cyklu Spotkania z Muzyką Kaszub pt. MÒJE  STRONË. 

4. 27.03 – I Koncert Skrzypcowy Szkoły Muzycznej w Wejherowie. 

5. 15.05 – II Koncert Skrzypcowy Szkoły Muzycznej w Wejherowie. 

6. 16.06. - XXXII koncert z cyklu Spotkania z Muzyką Kaszub pt. JEST  W ORKIESTRACH  

DĘTYCH  JAKAŚ  SIŁA… 

7. 29.06. - koncert pt. "Jednego serca" z cyklu "Muzyka w Pałacu" –zespół BEN-ROSE 

8. 2.07. – warsztaty akordeonowe – koncert inauguracyjny 

9. 4.08. – wakacyjny koncert zespołu Sztërë Kotë - koncert z cyklu „Muzyka w Pałacu” 

10. 29.08. – koncert młodego pianisty Thomasa Jaguscha z Weimaru 

11. 29.09. - XXXIII Spotkania z Muzyką Kaszub pt. „Ach, mój wiónkù lewańdowi” 

12. 21.10. – muzyczno-słowne wspomnienie z okazji 105 rocznicy urodzin MÉSTRA JANA 

TREPCZIKA 

13. 06.12. – koncert akordeonowy Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie. 

14. 15.12. – koncert kolęd.  
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15. 28.12. - świąteczny XXXIV koncert z cyklu Spotkania z Muzyką Kaszub pt. PÒZDRÓWK Z 

DALECZICH STRÓN. 

Konferencje naukowe, sympozja, szkolenia  

Muzeum w 2012 roku zorganizowało dwie ogólnopolskie konferencje naukowe: 

1. „Piśmiennictwo i muzyka czasów dawnych” 16.03 (w programie oprócz referatów prof. A. 

Wałkowskiego z Łodzi i ks. prof. A. Nadolnego z Pelplina wystąpiły dwa zespoły muzyki daw-

nej z Gdyni i Gniewu).    

2. „Wokół historii rodu Wejherów i ich posiadłości” (25-26. 05.). Konferencja z udziałem gości  

       z całego kraju (Kraków, Warszawa), bogata w liczne referaty oraz wyjazd terenowy po wło-   

       ściach rodu Wejherów. Materiały pokonferencyjne zaplanowane do wydania w 2013 r. 

       Dyrektor i pracownicy muzeum brali udział w szkoleniach, konferencjach i sesjach organizo-    

       wanych przez inne instytucje m.in.: 

1. 15.03. – Poznań - udział w konferencji pt. „Muzeum jako organizacja pracy twórczej” zorgani-

zowanej w ramach debaty Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Czas Muze-

ów?” (8 osób). 

2. 16-17.04. – udział pracowników z Pracowni d.s. opracowywania zbiorów bibliotecznych prof.  

       G. Labudy w konferencji pt. „Moduł promowania w systemie VTLS”, która odbyła się na  

       Uniwersytecie Gdańskim. 

3. 31.05. –Szczecin – udział w konferencji pt. „Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej” (3 osoby). 

4. 25-26.06. – XIX edycja seminarium z cyklu Digitalizacja „Zarządzanie treścią w bibliotekach 

cyfrowych – ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego” – udział pracownika z Działu Digitali-

zacji Zbiorów 

Szkolenia 
 

1. 24.01.–szkolenie pt. „Najważniejsze zmiany prawa pracy w 2012 roku”. 

2. 14.02. – szkolenie z programu Nukat i Virtua dla pracowników muzeum. 

3. 27-29.02. – udział kierownika administracji w szkoleniu „XII edycja konferencji w cyklu NOWO-

CZESNE MUZEA I GALERIE "INTERAKTYWNE MUZEA - INFORMACJA WIZUALNA, PRO-

JEKTY MULTIMEDIALNE” zorganizowanej przez Centrum Promocji Informatyki. 

4. 18-20.04. – udział w szkoleniu pt. „Profilaktyka konserwacji zbiorów bibliotecznych” w Warsza-

wie.  

5. 15-18.05. – udział pracowników z Pracowni d.s. opracowywania zbiorów bibliotecznych prof. G. 

Labudy w szkoleniu NUKAT pt. „Współpraca czynna”. 

6. 9-10.07. – szkolenie Centrum Promocji Informatyki pt. „Nowoczesne muzea i galerie - interak-

tywna edukacja w muzeum” . 
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7. 21.09. – udział pracowników muzeum w szkoleniu „Nowe zasady zatrudniania i wynagradzania 

pracowników instytucji kultury” w Gdańsku. 

8. 30.11 - udział w szkoleniu pt.” Obowiązki kierownika jednostki oraz kierowników komórek mery-

torycznych we wdrażaniu budżetu zadaniowego” w Gdańsku.  
 

Wydawnictwa muzealne: 
 

1. Kalendarz na rok 2012 (dodruk) – 50 egz.  

2. „Tłumaczenia na język kaszubski, osiągnięcia, metody, cele” (Materiały pokonferencyjne) – 

400 egz. 

3. „Pan Tadeusz” wersja po kaszubsku – (mały format) – 200 egz. 

4. Zwyczaj i widowisko „ Ścinania kani” w etnologii i literaturze autorstwa Jerzego Tredera – 

600 egz. 

5. „Inwentarz dóbr wejherowsko-rzucewskich z roku 1711 „ – 205 egz. 

6. Ulotka „ Noc Muzeów - 2012” – 2000 egz. 

7. Ulotka „A. Majkowski (1876-1938) człowiek na miarę renesansu” – 2000 egz. 

8. Kalendarz planszowy na 2013 rok „ Marian Mokwa” – 500 egz. 

9. Kalendarz jednostronny „Piękno odnalezione” – 40 szt., kalendarze biurowe- 30 szt. 

PROMOCJE: 

13.01. – spotkanie z autorem i promocja książki Romualda Tadeusza Bławata pt. „Stolem z morza i    

              Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987)”. 

19.02. - promocja książki pt. „Inwentarz dóbr rzucewsko-wejherowskich z roku 1711” . 

26.04. – promocja książki prof. Jerzego Tredera „Zwyczaj i widowisko Ścinania Kani w etnologii  

             i literaturze”. 

19.05. - podczas Nocy Muzeów odbyły się promocje dwóch wydawnictw: Macieja Kurpiewskiego    

             „Zatrzymane w kadrze. Wejherowo i powiat morski na starych fotografiach” oraz „Spacer   

             kiem po Wejherowie” Tomasza Żmudy-Trzebiatowskiego. 

 

20.06. - promocja książki prof. Tadeusza Linknera poświęconej kościerskiemu epizodowi z życia 

             śląskiego poety ks. Konstantego Damrota. 

Działalność oświatowa 

Nawiązano ściślejszą współpracę z nauczycielami języka kaszubskiego z powiatów: wejherowskiego, 

lęborskiego i puckiego. 

1. - prowadzenie lekcji muzealnych (opracowanie oferty lekcji w języku kaszubskim). 

2. - prelekcje w ramach Programów Edukacyjnych. 

3. - oprowadzanie grup i osób indywidualnych. 
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4. -opracowanie nowych programów edukacyjnych: „Śladami historii – w kulturze materialnej i 

duchowej naszego terenu”, „Kamienie milowe historii regionu”. 

5. -organizacja i przygotowanie cyklicznych imprez Noc Muzeów i EDD. 

6. - prowadzenie warsztatów malarstwa na szkle . 

7. - prowadzenie warsztatów czerpania papieru w siedzibie muzeum i poza na zamówienie m.in. 

- XIII Regionalne spotkania integracyjne dzieci i młodzieży Województwa Pomorskiego’ 

z okazji Dnia Kaszubskiego. 

Frekwencja 

Frekwencja ogółem w 2012 roku wyniosła 22.819 osób,  w tym: 

- Promocje i spotkania – 13 (430 osoby),  

- Koncerty – 13 (1171 osoby),  

- Lekcje – 61 (984 osoby),  

- Warsztaty 68 + Ferie (890 + 1025 osoby), 

- Noc Muzeów – 2000 osób.  

Korzystanie ze zbiorów 

1. Ze zbiorów w różnej formie skorzystało 301 osób (w tym wizyty w czytelniach, odpowiedzi 

na e-maile, telefoniczne informacje, kwerendy). 

2. Udzielono odpowiedzi na kwerendy różnych instytucji: Muzeum w Pucku, Muzeum w Ko-

ścierzynie, Instytut Morski w Gdyni, Instytut Kaszubski, Uniwersytet w Toruniu, prof.. J. Tre-

der, J. Borzyszkowski, IPN, Uniwersytet Gdański; które dotyczyły w zasadzie wszystkich za-

gadnień związanych z historią i kulturą regionu, a w szczególności biografii osób wybitnych. 

3.  Zbiory użyczano na wystawę kilku instytucjom m.in.: ZKP w Luzinie, Muzeum w Koście-

rzynie, Muzeum w Grudziądzu. 

Projekty do MKiDN, MAiC 

I Rozpatrzone pozytywnie i zrealizowane w 2012 roku projekty to: 

1. „Spotkania z Muzyką Kaszub” – finansowane częściowo przez MAiC. Kwota dotacji wynosi: 

19.000 zł, pozostałe - 4.000,zł przekazało na ten cel Starostwo Powiatowe. 

2. Program Wieloletni „KULTURA+; priorytet „Digitalizacja.” Wniosek opiewał na kwotę: 

390.000 zł przyznano: 321.713 zł. Projekt realizowany na przełomie lat: 2011/2012. Kwota 

zrealizowana w 2012 roku to: 100.236,90 zł, przy czym z MKiDN otrzymaliśmy 1.073 zł na 

wydatki inwestycyjne i 48.290 zł na wydatki bieżące (ponadto 16.877 zł inwestycyjnych plus 

8.510 zł na bieżące pochodziło z budżetu Starostwa Powiatowego). Wydatki pokryły koszt 

utrzymania 2 pracowników przez 8 m-cy oraz zakup profesjonalnego sprzętu do obróbki obra-

zu video. 

3. Na realizację projektu PBC wydaliśmy ponad 40,7 tys. zł, pozyskując 5,8 tys. zł z budżetu 

powiatu i tylko 54 tys. zł z rozliczeń ze środków unijnych. (przy planowanych 150 tys.) Rów-

nolegle do digitalizacji odbywało się mikrofilmowanie skanów. Jako jeden z 12 partnerów te-

go projektu plasujemy się na czwartej pozycji pod względem liczby wykonanych skanów. 
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4. Projekt z programu pt. „Rozwój infrastruktury kultury”, Priorytetu „Infrastruktura kultury” ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.: „Zakup sprzętu i oprogramo-

wania do opracowania, zabezpieczania i upowszechnienia kolekcji prof. Gerarda Labudy”. – 

koszt całości 144 tys. Dotacja z MKiDN – 100.000 zł., ostatecznie po zwrocie VAT-u - 81.301 

zł. 

            Z tego projektu zakupiono sprzęt do Pracowni ds. Opracowania Zbiorów Bibliotecznych     

      prof. Gerarda Labudy oraz inne niezbędne wyposażenie dla poszczególnych działów.  

  

II Projekty przygotowane w 2012, złożone na 2013 rok – do MKiDN: 

1. Projekty do MKiDN: 6 wniosków: 

    - Konserwacja najcenniejszych zbiorów wejherowskiego muzeum. (Dziedzictwo kulturowe,     

       Wspieranie działań muzealnych). 

    - Kaszuby w baśni i legendzie – Wydawnictwo MUSO (program edukacja, priorytet edukacja    

       kulturalna). 

    - Piękny kaszubski dom (program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa). 

    - Kultura ludowa Kaszub (program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa). 

    - Muzyczne instrumenty Kaszub - modernizacja stałej ekspozycji (Dziedzictwo kulturowe,    

      Wspieranie działań muzealnych). 

   - Dopełnienie zakupu niezbędnego sprzętu do statutowej działalności unikatowego wejherow-      

      skiego muzeum. (Program Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury) 

2. Wniosek do Fundacji CITI Handlowy im. Kronnenberga „Rodzina w Muzeum” 

3. Przygotowano i zrealizowano 2 projekty – wnioski na konkurs ogłoszony przez ZG ZK-P:  

     -wykonanie płaskorzeźby Remusa i A. Majkowskiego w parku w Wejherowie (wspólna  

      inicjatywa Oddziału wejherowskiego ZKP i Muzeum)  

     -organizacja wystawy poświęconej Muzeum Kaszubsko- Pomorskiemu w Sopocie i  

      wejherowskiemu MPiMK-P ( wspólnie z Oddziałem ZKP z Luzina.) – wystawa eksponowana     

      podczas Zjazdu Kaszubów w Sopocie (4.07.) oraz w plenerze w sezonie przy muzeum.  

Inne wydarzenia muzealne  

1. Msza polowa przy pałacu i zbiórka uczestników podczas Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Wę-

drowniczych ZHR-u. (1-2.09.2012). Przy okazji pokazano mini ekspozycję dokumentów z po-

czątku wojny.   

2. Tradycyjnie pracownicy byli członkami jury różnych konkursów czy imprez poza Wejhero-

wem; w Lęborku, Gdańsku, Łebnie, Gościcinie, Bolszewie, Szczenurzy. 

3. Pracownik Działu Muzyki nawiązał szerszą współpracę z Nadbałtyckim Centrum Kultury po     

        przez współudział w Festiwalu Dźwięki Północy (warsztaty i koncerty – Gdańsk, Chmielno) 
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4. Braliśmy udział w Targach Książki w Kościerzynie, imprezie targowej w Pucku, XIV Zjeź-

dzie    Kaszubów w Sopocie. (7.07.)  

5.  W ramach Dnia Jedności Kaszubów wystąpił teatr z Luzina z przedstawieniem „ Jiwer Ostat-

nich” oraz odbyła się impreza plenerowa – happening na Placu Jakuba Wejhera z udziałem 

uczniów języka kaszubskiego z Wejherowa. 

6.  Noc Muzeów – oprócz wystaw i promocji – nowości: carving show czyli rzeźby w arbuzach 

(wykonano 10 wizerunków pałaców i dworów Północnych Kaszub), pokaz szczudlarzy i żon-

glerki z ogniem.  

7. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt.” Tajemnice codzienności” odbyła się wystawa 

Cechu Rzemiosł Różnych, występy m. in. kapeli Czarne Kapelusze z Mechowej, Kapeli Ta-

deusza Makowskiego „Pleskota” z Chmielna, Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka, 

gry terenowe dla dzieci, stoiska plenerowe.  

8. W ramach roku Młodokaszubów wspólnie z ZK-P współuczestniczyliśmy w uczczeniu wejhe-

rowskich działaczy odwiedzając ich groby na wejherowskich cmentarzach. 

9. W drugą rocznicę śmierci prof. Gerarda Labudy odbyła się uroczystość otwarcia wystawy oraz 

podsumowanie projektu z MKiDN (1.10.2012). 

NAGRODY 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie 25 kwietnia 2012 roku ode-

brało wyróżnienie przyznawane przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wo-

kulski.” Uroczystość miała miejsce w Warszawie, w siedzibie SGGH , wśród laureatów był m.in. Pa-

weł Golec, natomiast imprezę prowadził Maciej Orłoś. 

Kadry 

Stałą kadrę muzealną w 2012 roku wzmocnili: 

1/ asystent – Pracownia ds. opracowania zbiorów bibliotecznych prof. Gerarda Labudy, tym: 

- staż (15.07.2011 – 31.03.2012) 

- umowa o pracę od 01.04.2012 r. 

2/ konserwator – pracownik gospodarczy , w tym: 

- prace interwencyjne - 9 m-cy (03.10.2011 – 30.09.2012) 

- umowa o pracę od 01.10.2012 r. 

3/ referent administracyjny – Administracja/Księgowość (rozliczanie kosztów, skanowanie, 

inwentaryzacje, statystyki) w tym:  

- staż (16.01.2012 – 15.07.2012) z projektu pt. „Nieobecni poprzez pracę” 

- prace interwencyjne (16.07.2012 – 15.04.2013) 

4/  informatyk - Dział Digitalizacji Zbiorów  

- prace interwencyjne (03.10.2011 – 30.09.2012) 

5/ przewodnik muzealny – Dział Oświatowo-Audiowizualny (wzmocniono skład działu o mu-

zealnika ze znajomością języka kaszubskiego) 

- umowa o pracę od 01.09.2012  
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6/ asystent muzealny , w tym: 

- staż - Administracja/Dział Digitalizacji Zbiorów (02.05.2012 – 15.12.2012)  

   z projektu pt. „Zaradny i Przedsiębiorczy”- 

- prace interwencyjne – Dział Literatury (17.12.2012 – 30.06.2013) 

7/ pomoc muzealna - Dział Muzyki, w tym: 

- staż (21.05.2012 - 20.10.2012) z projektu pt. „Reaktywacja” 

- prace interwencyjne (02.11.2012 – 30.04.2013) 

 

Łącznie, dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysoko-

ści 13.750,00 zł. 

W Muzeum praktykę miesięczną odbywało 7 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wej-

herowie (technik obsługi turystycznej). Ponadto w ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Wej-

herowie, pozyskiwano czasowo od dwóch do jednego pracowników - osadzonych w Areszcie, do po-

mocy przy pracach ogrodniczych i konserwatorskich. 

 

Finanse, remonty, zakupy 

1. Budżet 2012 roku był budżetem rozwojowym. Udało się utrzymać wysoką wartość przychodów, 

pomimo zakończenia w ostatnich latach kosztownych remontów. 

      Największym źródłem dochodów był budżet Starostwa Powiatu, z którego w sumie otrzymaliśmy     

      ponad 1,2 mln zł. Z budżetu województwa otrzymaliśmy 350 tys., kolejno z MKiDN otrzyma- 

      liśmy na dwa projekty niecałe 150 tys., z MAiC – 19 tys. Dochody własne zamknęły się kwotą    

      blisko 88 tys., pozostałe przychody 46,5 tys. Otrzymaliśmy refundacje z środków unijnych w wys.     

      113 tys. oraz z PUP -13.750 zł. 

2. Rok 2012 ograniczył się do prac rewitalizacji parku oraz kontynuacji wymiany orynnowania. 

Wymiany rynien to koszt : 12.335 zł. (cała strona wschodnia) oraz 5 kominków wentylacyjnych 

od strony wschodniej (2 tys. zł).  

      Wykonano drobny remont holu w budynku Działu Literatury i Prasy przy ul. Wałowej 14 a, oraz    

      odmalowano magazyn dzierżawiony od Starostwa Powiatowego. 

      Kolejnymi działaniami w zakresie ochrony środowiska w parku przypałacowym było: dokończe-         

      nie ścieżek z kostki oraz placu przed tarasem, wykonanie 4 nowych miejsc parkingowych, opaski    

      granitowej wokół fontanny, balustrad od strony rzeki, założenie nowego trawnika (1440 m kw.),  

      zainstalowanie automatycznego nawadniania wodą z rzeki, nowe nasadzenia bukszpanów i róż ,    

      pielęgnacja przez 7 m-cy pergoli różanej i klombu oraz wycinka sanitarna drzew. Ponadto  

      zakupiono 5 ławek, 2 kosze, 2 lampy na uzupełnienie, wertykulator. Zadania zamknęły się w    

      kwocie 70,000.00 zł. 



 

10 

 

3. W ciągu 2012 roku niestety, nie udało się znaleźć rozwiązania problemu, jakim jest znalezienie i 

kupno odpowiedniej działki pod budowę biblioteki na zbiory prof. G. Labudy. Nasze zabiegi i ar-

gumentacja wyartykułowana podczas konferencji poświęconej Wejherom, nie przybliżyły nas do 

zmiany stanowiska władz miasta Wejherowa co do planów zagospodarowania działki sąsiedniej. 

Lokalizacja, którą dotychczas brano pod uwagę nie jest możliwa do zrealizowania, ponieważ 

działka ta jest obciążona hipotecznie a prywatny jej właściciel nie podjął skutecznych działań, aby 

uregulować należne płatności. Wobec powyższego jedynym bezsprzecznym sukcesem jest fakt 

zabezpieczenia całej spuścizny (gazowanie) oraz rozpoczęcie opracowania zbiorów w dwóch 

działach.  

 

Radosław Kamiński 

Dyrektor Muzeum PiMK-P 

Wejherowo, 25. 01. 2013 


