
SPRAWOZDANIE 

z działalności merytorycznej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  

w Wejherowie za 2013 r. 

 

GROMADZENIE ZBIORÓW 

 

1. Kontynuowano dotychczasową politykę gromadzenia zbiorów, świadectw regionalnego 

dorobku kulturowego, poprzez pozyskiwanie darów, wymianę eksponatów i zakupy.  

2. Przyjęto do Muzeum - w formie daru - zbiory Stanisława Kleiny, wieloletniego organisty z 

Wejherowa oraz cenne rękopisy i korespondencję, które są świadectwem dokonań naukowych 

profesor Hanny Taborskiej-Popowskiej. Pozyskano również w formie daru dokumentację 

Stowarzyszenia Upamiętniania Cmentarzy i Miejsc Pochówku w Wejherowie a także zbiór 

Jerzego Szewsa (m.in. prace magisterskie).  

3. Zbiory Działu Prasy zostały uzupełnione o archiwalne i kolejne egz.: „Zapisków 

Historycznych”, „Rocznika Elbląskiego”, „Rocznika Sopockiego”, „Kościerskich Zeszytów 

Muzealnych”, „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”, „Zeszytów Chojnickich” i 

zakupiono pisma: „Chëcz” - nr 1, 12, 18 z 1947 r. oraz „Gość Świąteczny”- nr 51 z 1938 r., 

stanowiący dodatek do „Gazety Grudziądzkiej”. 

 

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW 

 

1. Wszystkie nabytki wpisano do ksiąg muzealnych, sporządzono protokoły przyjęcia darów i 

zasobu muzealnego oraz opracowano do nich karty katalogowe i inwentarzowe.  

2. Uzupełniano i stale uaktualniano karty ewidencyjne czasopism pomorskich i kaszubskich. 

3. Do Ksiąg inwentarzy w poszczególnych działach i do Księgi akcesji (w Dziale Prasy oraz 

Dziale Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego) wpisano łącznie 4547 pozycji; w tym:  

- dary: 1359 

- kupno: 94 

- zasób: 1076 

Opracowano łącznie 1466 kart inwentarzowych i indeksowych w tym:  

- w wersji papierowej: 866 

- w wersji elektronicznej „MONA”: 600. 

 

KONSERWACJA ZBIORÓW 

 

1. W ramach projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa digitalizowano zbiory z wszystkich 

działów. Wykonano ok. 8000 skanów, do PBC – wprowadzono 515 nowych pozycji (Dział 



Digitalizacji Zbiorów). Wykonano również 160 sztuk szklanych negatywów ze spuścizny 

Franciszki Majkowskiej dotyczących życia rodziny Majkowskich, przede wszystkim 

Aleksandra Majkowskiego oraz 787 sztuk negatywów różnych (Dział Fotografii). 

2. Przekazano do konserwacji 79 papierowych zbiorów zabytkowych (fotografie, grafika, 

prasa, książki, starodruki). Prace przeprowadzi Renova Art. Pracownia Konserwacji Dzieł 

Sztuki. Justyna Wdowiak.  71-024 Szczecin ul. Bukowa 6. Wykonawca został wyłoniony w 

wyniku zapytania ofertowego o cenę usługi. Złożył najkorzystniejszą ofertę cenową i spełnił 

wytyczne konserwatorskie opracowane przez Muzeum.  

3. 5 grudnia podsumowano I etap dwuletniego (2013-2014 r.) projektu pn. Konserwacja 

najcenniejszych piśmienniczych zbiorów wejherowskiego Muzeum. Łączna wartość zadania 

wynosi 68 496 zł. Otrzymano dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

Oddział w Wejherowie. 

Konserwacji poddawanych jest w pracowni w Szczecinie 79 zabytkowych, unikatowych 

obiektów papierowych, głównie 33 cenne starodruki oraz XIX/XX w. książki, prasa, 

fotografie, grafiki. Najcenniejszą grupę muzealiów stanowią starodruki w tym modlitewniki, 

księgi liturgiczne, biblie, zielnik, wilkierz wejherowski. Są to wybitne dzieła wydane w XVI-

XVIII w. w języku polskim, niemieckim i łacińskim, stanowiące źródła do historii Pomorza, 

Polski i Europy. 5 grudnia przekazano 72 muzealia po konserwacji. 

 

UPOWSZECHNIENIE ZBIORÓW 

 

Ekspozycje 

 

W 2013 r. udostępniono 16 wystaw czasowych: 

1. wystawa malarstwa Agnieszki Treder pt. „Obrazy z duszą kobiety” (1.02.13 r.), 

2. wystawa fotograficzna Z. Pacholskiego „Tutaj, here, hier” (2.03.13 r.), 

3. „Muzealne spotkania z fotografią” (14.03.13 r.), 

4. „Święci Kaszub” (16.03.13 r.), 

5. wystawy specjalnie przygotowane na Noc Muzeów (18/19.05.13 r.): 

- „Od ekshumacji do ekspozycji”, 

- Najciekawsze dedykacje i wpisy w książkach ze zbioru prof. Gerarda Labudy, 

- Poświęcona życiu i twórczości ks. prof. Janusza Pasierba, 

- Ekspozycja najcenniejszych darów przekazanych w 2013 r. do zbiorów Muzeum, 

6. wystawa ilustracji Aleksandry Baliszewskiej-Walickiej do legend kaszubskich (11.06.13 r.) 



7. wystawa Haftu Kaszubskiego (20.06.13 r.), 

8. wystawa pt. „Nazywano ich Słowińcami” z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Wsi 

Słowińskiej w Klukach (22.07.13 r.), 

9. wystawa pt. „Pasja łączy pokolenia” (19.08.13 r.), 

10. wystawa pt. „Historia pomorskiej rodziny. Trzebiatowscy 1515-2015” (14.09.13 r.), 

11. wystawa prac malarskich Zyty Szwedy (9.10.13 r.), 

12. wystawa Marii Teresy Chojnackiej pt. „Mój relief splotowy” (16.10.13 r.), 

13. wystawa pt. „Piaśnica - męstwo wczoraj i dziś” (11.11.13 r.), 

14. wystawa uświetniająca 40-lecie pracy twórczej Jerzego Stachurskiego - kompozytora, 

poety i pedagoga (23.11.13 r.), 

15. wystawa uświetniająca 40-lecie działalności artystycznej Kaszubskiego Zespołu 

Regionalnego Koleczkowianie (23.11.13 r.), 

16. wystawa pt. „Wejherowo w obrazach” (12.12.13 r.). 

 

Ponadto udostępnia się wystawy stałe: 

1. „Muzyczne Instrumenty Kaszub”, 

2. „Aleksander Majkowski (1876 – 1938)”, 

3. wystawa biograficzna pt. „Gerard Labuda – człowiek i naukowiec”. 

 

Koncerty 

 

W Muzeum odbyły się następujące koncerty: 

1. XXXV koncert z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. „Kaszubi i ich sąsiedzi” 

(02.03.13r.), 

2. koncerty specjalnie przygotowane na Noc Muzeów (18/19.05.13 r.): 

- występ kapeli muzycznej „Pleskòta”, 

- jazz nocą w wykonaniu Michała Ciesielskiego, 

3.  koncert kameralny w ramach finisażu wystawy pt. „Święci Kaszub” (21.05.13 r.), 

4. XXXVI koncert z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. „Pòjedzemë na Kaszëbë” 

(12.06.13 r.), 

5. koncert Zespołu „Les Femmes” z Gdańska (27.08.13 r.), 

6. koncert pt. „Pejzaż pieśni polskiej” w wykonaniu: Karoliny Kuklińskiej (mezzosopran) i 

Galiny Markowej (fortepian) podczas IX Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego (27.09.13 r.), 

7. koncert Agnieszki Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego promujący ich płytę pt. „Historie 

zasłyszane” podczas IX Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego (28.09.13 r.), 



8. koncert z cyklu „Rodzinne pasje w Pałacu”, podczas którego wystąpiły: Ewa Pobłocka-

fortepian, Ewa Leszczyńska-sopran i Maria Leszczyńska-wiolonczela (12.10.13 r.), 

9. występ dziennikarza i barda - Andrzeja Radajewskiego podczas promocji książki „Moja 

podróż przez życie. Refleksje z minionych lat” Clausa-Dietricha Schmidta (18.10.13 r.), 

10. występ Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka podczas promocji Wielkiego 

Słownika Polsko-Kaszubskiego Eugeniusza Gołąbka (22.10.13 r.), 

11. występ Anny i Małgorzaty Rocławskich oraz Izabeli Pawlik-Jadach podczas spotkania z 

autorami książki „Każdej chwili szkoda” (wspomnienie o Maćku Podolskim) - Olgą 

Podolską-Schmandt i Martą Mehring (25.10.13 r.), 

12. XXXVII koncert z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. „Kaszuby w pieśni artystycznej” 

(26.10.13 r.), 

13. koncert fortepianowy w wykonaniu Artura Sychowskiego podczas Obchodów Święta 

Niepodległości (11.11.13 r.), 

14. występ Kaszubskiego Zespołu Regionalnego Koleczkowianie podczas otwarcia wystawy 

uświetniającej 40-lecie pracy twórczej Jerzego Stachurskiego - kompozytora, poety i 

pedagoga oraz 40-lecie działalności artystycznej Kaszubskiego Zespołu Regionalnego 

Koleczkowianie (23.11.13 r.), 

15. występ wokalny Agaty Jasińskiej i Klaudii Szmidt podczas promocji tomiku wierszy pt. 

„Miasto moje” autorstwa Krystyny Trybowskiej-Goman (29.11.13 r.), 

16. XXXVIII koncert z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. „Gwiôzdka z Lãbòrga jidze” 

(21.12.13 r.).  

 

Konferencje 

 

1. W ramach działalności naukowej pracownicy Muzeum uczestniczyli  w spotkaniach,  

konferencjach, sympozjach i szkoleniach przygotowanych przez inne muzea i instytucje 

m.in.: 

- w spotkaniu związku Kociewiaków (05.01.13 r.), 

- w Sympozjum tradycyjnej muzyki ludowej krajów nadbałtyckich (22-25.01.13 r.), 

- w konferencji pt. „Muzyka Kaszub” (Narodowe Centrum Kultury w Gdańsku) -wygłoszenie 

referatu, 

- w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika w Gdańsku (26.02.13 r.), 

- w konferencji podsumowującej projekt pt. „Pomorska Biblioteka Cyfrowa” (27.02.13 r.),  

- w konferencji nt. „Konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Strategicz-

nych” (19.04.13 r.), 



- w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Geografia wyobrażona regionu. Literackie 

figury przestrzeni” (07.06.13 r.) - wygłoszenie referatu, 

- w Konferencji PG „PBC dla nauki i edukacji”, 

- w szkoleniu e-learningowym pt. „Profesjonalne zarządzanie i organizacja biblioteką” w 

wymiarze 30 godzin, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego,  

- w szkoleniu dotyczącym opracowywania rekordu zasobu dla czasopism, zorganizowanym 

przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, 

- w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i 

dziś” (17.09.13 r.), 

- w konferencji pt. „Wielkie pomorze - wierzenia i religie” (17.10.13 r.) - wygłoszenie 

referatu, 

- w sesji „Pradzieje Pojezierza Kaszubskiego” w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w 

Szymbarku (17.10.13 r.), 

- w X Konferencji kaszuboznawczej o Annie Łajming (14.11.13 r.). 

 

2. Spotkania i konferencje w Muzeum: 

- w ramach finisażu wystawy pt. „Święci Kaszub” odbyła się konferencja naukowa 

poświęcona duchownym, którzy ponieśli męczeńską śmierć podczas II wojny światowej 

(21.05.13 r.), 

- Spotkanie w sprawie ekonomii społecznej, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele 

Samorządu Pomorskiego Oddziału PFRON. Głównym organizatorem tego spotkania był 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, natomiast Muzeum było jego współorganizatorem 

(19.11.13 r.), 

- Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - Celem spotkania zorganizowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Wejherowie było promowanie podstaw przedsiębiorczych poprzez 

przekazywanie kompleksowej informacji na temat zakładania, prowadzenia i rozliczania 

własnej firmy. W tym celu na terenie Muzeum zebrały się instytucje oraz podmioty związane 

bezpośrednio i pośrednio z prowadzeniem własnej działalności (m. in. Urząd Skarbowy, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Urząd Miasta), a także instytucje wspierające zakładanie działalności 

gospodarczej jak: Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Lokalny Punkt 

Informacyjny Funduszy Europejskich, Pomorski Fundusz Pożyczkowy (21.11.13 r.). 

 

 

 

 

 



Działalność oświatowa 

 

Muzeum wprowadziło nowe warsztaty do oferty edukacyjnej, należą do nich:  

- warsztaty dekoracji domu zgodnie z Kaszubskim Rokiem Obrzędowym,                  

- warsztaty muzyczne (przybliżenie współczesnej muzyki kaszubskiej w teorii i praktyce), 

- warsztaty linorytnicze (tworzenie graficzki za pomocą dłutka). 

 

Przeprowadzono: 

1. lekcje muzealne w j. polskim i kaszubskim - 860 osób 

2. lekcje „wyjazdowe” dla szkół - 186 osób 

3. warsztaty - 1905 osób  

 

W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano: 

1. zajęcia-warsztaty dla dzieci pt. „Ferie zimowe w Muzeum” w dwóch turach (11-15.02.13 r.  

i 18-22.02.13 r.) Podopiecznym zapewniono ciekawe zajęcia z języka kaszubskiego, 

malowanie na szkle, linoryt i inne zajęcia plastyczne. Zajęcia cieszyły się wyjątkowo dużym 

zainteresowaniem wśród rodziców jak i samych dzieci, o czym świadczy duża liczba wejść na 

naszą stronę internetową. 

2. wakacje w Muzeum  

W pierwszej części tegorocznej akcji Wakacje w Muzeum, które odbyły się w dniach 1- 5.07. 

2013, wzięło udział 56 dzieci. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. Część dzieci była u nas po 

raz pierwszy, ale także odnotowaliśmy prawdziwych weteranów. Podobnie jak w latach 

ubiegłych skupiliśmy się przede wszystkim na zajęciach warsztatowych, w tym: 

- plastycznych: malarstwo na porcelanie, na kartonie, rzeźbiarstwo (modelina, glina), linoryt 

- koncepcyjnych (gry umysłowe) i manualnych. 

Nowością w tym roku była dekoracja według własnego projektu tkaniny, w tym wypadku 

koszulki bawełnianej dostosowanej rozmiarem do wielkości dziecka. Tradycyjnie, odbyły się 

także spotkania z interesującymi ludźmi. O bogactwach naturalnych i przyrodzie Australii 

opowiadał, prezentując jednocześnie zdjęcia Andrzej Liszewski. Natomiast podczas koncertu 

pianisty Roberta Scotti z USA okazało się, że uczestniczący w zajęciach są w większości 

bardzo muzykalni. 

W dniach 5-9 sierpnia 2013 r. odbyła się II edycja „Wakacji w Muzeum”. W zajęciach wzięło 

udział 33 dzieci. Zgodnie z tym co już wcześniej założyliśmy w naszym programie, 

skupiliśmy się przede wszystkim na zajęciach o charakterze artystycznym i rozwijających 

umiejętności manualne oraz umysłowe: 



- malarstwo różnymi technikami (plenery, malowanie dużych form, szkicowanie), 

- zdobienie ceramiki farbami do porcelany 

- malowanie koszulek według własnych projektów farbami do tkanin 

- lepienie figurek oraz ozdób z gliny, plasteliny i modeliny 

- zajęcia muzyczne 

- warsztaty dziennikarskie 

Dodatkowo dzieci brały udział w grze terenowej pt. „Detektyw”, a na zakończenie bawiły się 

doskonale na koncercie Weroniki Korthals. 

 

19.06.13 r. w Muzeum odbyło się uroczyste zakończenie XII Projektu Edukacyjno-

Kulturoznawczego. W mijającym roku szkolnym nosił on nazwę: „Dom, rodzina, tradycja w 

oczach dzieci i młodzieży”. Jak w latach poprzednich, w zajęciach uczestniczyły dzieci 

szóstych klas z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Projekt został 

przygotowany przez nauczycielkę SSP w Bolszewie - Justynę Miszke-Redman i Joannę 

Cichocką z Muzeum. Podczas zajęć poznawano tradycje i zwyczaje domu kaszubskiego. 

Szczególną uwagę poświęcono relacjom międzypokoleniowym. Grupa uczestnicząca w 

projekcie spotykała się przynajmniej raz w miesiącu na zmianę w Muzeum i w szkole. Po 

zajęciach praktycznych, warsztatach i wykładach odbywały się najczęściej konkursy 

sprawdzające wiedzę.  

19.12.13 r. w siedzibie Muzeum odbyło się zakończenie projektu współfinansowanego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Kaszuby w baśni i legendzie-wydawnictwo 

MUSO”. Uroczystość rozpoczął występ uczniów SSP w Bolszewie pod kierunkiem Ireny 

Samson. Było to kaszubskie przedstawienie jasełkowe, na które złożyły się „Piekielna 

narada” według Teresy Wejer i kolędy. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczestnicy 

projektu, uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 6 i nr 8 w Wejherowie, Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 1 i nr 2 w Wejherowie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Bolszewie w towarzystwie dyrektorów szkół, opiekunów i rodziców. 

W prezencie gwiazdkowym uczestniczący w projekcie otrzymali końcowy efekt swojej pracy 

w postaci książki pt. „Baśnie i legendy kaszubskie”, w której zamieszczono 20 najlepszych 

utworów i ilustracji, stworzonych przez młodych pisarzy i plastyków. Koordynatorką i 

pomysłodawczynią projektu była Joanna Cichocka - starszy kustosz. 

 

Działalność wydawnicza 

 

1. Zbiór felietonów Jerzego Hoppe pt. „Gôdczi wùje Léòna”, 



2. Komiks o historii Muzeum autorstwa Piotra Schmandta i Tomasza Meringa 

3. Książka autorstwa Witolda Bobrowskiego, zawierająca tłumaczenie japońskich wierszy 

haiku na język kaszubski 

4. Album pt. „Strzepcz w starej fotografii” z okazji 700-lecia Strzepcza autorstwa Witolda 

Bobrowskiego 

5. Płyta pt. „Historie zasłyszane” autorstwa Agnieszki Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego. 

 

Frekwencja 

 

 Ogółem:  24 048 osób  

 w tym:  

- otwarcia wystaw, spotkania, szkolenia, itd. - 3894 

- promocje  i spotkania - 1972 

- koncerty - 1211 

- lekcje - 860 

- warsztaty - 1905 

- Ferie w Muzeum - 930 

- zwiedzanie w grupach - 1835 

- Noc Muzeów - 2180 

 

Korzystanie ze zbiorów 

 

1. Ze zbiorów w różnej formie skorzystało 484 osób (w tym wizyty w czytelniach, 

odpowiedzi na e-maile, telefoniczne informacje). 

2. Udostępniono zbiory korzystającym, w tym: Muzeum w Sopocie, Muzeum w 

Kościerzynie, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Gminy w Wejherowie. 

3. Udzielono odpowiedzi na  kwerendy, które dotyczyły wszystkich zagadnień związanych z 

historią i kulturą regionu a także kolekcji medali oraz eksponatów po Aleksandrze 

Majkowskim. 

 

Projekty do MKiDN   

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 

25.000,00 zł na projekt pt. „KASZUBY w baśni i legendzie Wydawnictwo MUSO” z 

priorytetu „Edukacja kulturalna” oraz 50.000,00 zł. na projekt pt. „Konserwacja 

najcenniejszych piśmienniczych zbiorów wejherowskiego muzeum” z priorytetu  „Wspieranie 

działań muzealnych” (projekt na lata 2013-2014). Złożono także wniosek w ramach 



programu: „Wieloletni Program Rządowy Kultura +” pn. „Powstanie Centrum Digitalizacji, 

kontynuacja doposażenia pracowni digitalizacyjnej. Rozbudowa infrastruktury 

informatycznej. Kontynuacja digitalizacji zbiorów”. 

Na rok 2014 złożono następujące wnioski: 

1. Kaszubskie bajki na głosy  

2. Kolberg – Promesa: Badania kultury ludowej Pomorza 

3. Dominik – scripta omnia 

 

 

Projekty do MAiC 

 

Na rok 2014 złożono następujące wnioski: 

1. XV ogólnopolski konkurs prozatorski im. J. Drzeżdżona - przyznano 9.500zł 

dofinansowania 

2. Spotkania z muzyką Kaszub - otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 19.000,00zł 

3. Kolędowanie na Kaszubach 

4. Obsługa księgowo-finansowa i prawna Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

pomorskiej w Wejherowie 

 

Złożono także wniosek: 

1. „Rok obrzędowy na Kaszubach w tradycyjnych ozdobach i dekoracjach” – do Fundacji im. 

Kronenberga  

 

Inne wydarzenia muzealne 

 

1. Promocja książki Jana Drzeżdżona pt. „Baśnie/Brawãdë” (06.03.13 r.), 

2. Noc Muzeów (18/19.05.13 r.), 

3. Promocja książki pt. „Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964)” (14.06.13 r.), 

4. Promocja książki pt. „Namerkôny” Artura Jabłońskiego (24.07.13 r.), 

5. Promocja książki Izabelli Trojanowskiej pt. „Z podaniem i legendą na kaszubskich 

szlakach” (30.08.13 r.), 

6. Europejskie Dni Dziedzictwa (14-15.09.13 r.), 

7. IX Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego (27-29.09.13 r.): 

a) „XLV-lecie Muzeum” (27.09.13 r.): 

- koncert „Pejzaż pieśni polskiej”: Karolina Kuklińska (mezzosopran) i Galina Markowa 

(fortepian) 

- promocja komiksu o historii Muzeum autorstwa Piotra Schmandta i Tomasza Meringa 



b) „Przenôszanié Kaszëbsczi Królewiónczi” (28.09.13 r.): 

- rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona na opowiadanie 

lub esej w języku kaszubskim. W konkursie wzięło udział 12 uczestników, a zwycięzcą został 

Artur Jabłoński. 

- promocja zbioru felietonów Jerzego Hoppe pt. „Gôdczi wùje Léòna”  

c) „III Jesienne Spotkanie Ludzi Pióra Ziemi Wejherowskiej” (29.09.13 r.): 

- prezentacja twórczości własnej uczestników - turniej jednego wiersza. Pierwsze miejsce w 

turnieju zajęła Barbara Malawska, drugie Teresa Mielewczyk, natomiast trzecie miejsce 

zajęła Krystyna Trybowska-Goman. 

- koncert Agnieszki Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego promujący ich płytę pt. „Historie 

zasłyszane” 

- kabaret IMPRO z Gniewina.  

8. Promocja książki „Moja podróż przez życie. Refleksje z minionych lat” Clausa-Dietricha 

Schmidta (18.10.13 r.), 

9. Promocja Wielkiego Słownika Polsko-Kaszubskiego Eugeniusza Gołąbka (22.10.13 r.), 

10. Spotkanie z autorami książki „Każdej chwili szkoda” (wspomnienie o Maćku Podolskim) 

- Olgą Podolską-Schmandt i Martą Mehring (25.10.13 r.), 

11. Obchody Święta Niepodległości (11.11.13 r.): 

- koncert fortepianowy w wykonaniu Artura Sychowskiego  

- projekcja filmu pt. „Pamięć - tajemnica lasów Piaśnicy” połączona z prelekcją tematyczną 

wygłoszoną przez mgr Marcina Drewę 

12. Promocja tomiku wierszy pt. „Miasto moje” autorstwa Krystyny Trybowskiej-Goman 

(29.11.13 r.), 

13. Spotkanie z prof. Tadeuszem Linknerem - historykiem literatury, publicystą (12.12.13 r.). 

14. Sporządzono plan ewakuacji i zabezpieczenia zbiorów przed pożarem lub innymi nagłymi 

wydarzeniami. 

15. Działalność Muzeum  stale promowano w mediach lokalnych m.in. Telewizja 

Wejherowo, Twoja Telewizja Morska, Radio Kaszëbë, Radio Gdańsk. 

16. 3 chóry uzyskały siedzibę w Muzeum: 

- Zespoł Art'n'Voices (20.06.13 r.), 

- Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka w Wejherowie (21.06.13 r.), 

- Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” Wejherowo (30.08.13 r.). 

17. Podpisano umowy wydawnicze: 



- ze Stowarzyszeniem Akademia Głodnica i Klubem Karate Klub Wejherowo. Umowa 

dotyczyła wspólnego wydania książki autorstwa Witolda Bobrowskiego, zawierającej 

tłumaczenia japońskich wierszy haiku na język kaszubski (29.07.13 r.), 

- ze Stowarzyszeniem Akademia Głodnica. Umowa dotyczyła wspólnego wydania albumu pt. 

„Strzepcz w starej fotografii” z okazji 700-lecia Strzepcza (14.10.13 r.). 

18. Podpisano umowy licencyjne: 

- z Agnieszką Kostencką i Andrzejem Marczyńskim, dotyczącą wydania ich płyty pt. 

„Historie zasłyszane” (6.09.13 r.), 

- z Jerzym Hoppe, dzięki której wydany został zbiór felietonów pt. „Gôdczi wùje Léòna” 

(12.09.13 r.). 

19. Podpisano umowę o współpracy: 

- z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi w zakresie organizacji Powiatowej 

Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu (30.09.13 r.). 

20. Podpisano porozumienie o współpracy i partnerstwie: 

-  z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w zakresie języka i kultury 

kaszubskiej - projekt pn. „Pomorski Spichlerz Pamięci” (29.10.13 r.) 

21. Stworzono nową zakładkę na stronie internetowej Muzeum (publikacje pracowników 

Muzeum), w której umieszczono 8 artykułów.  

22. W pomieszczeniu Muzeum funkcjonuje punkt: Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju 

Lokalnego świadczący doradztwo w zakresie: 

PRAWA - pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych m.in. z prawem pracy, 

cywilnym, spadkowym, funkcjonowania organizacji pozarządowych, funkcjonowania 

przedsiębiorstw 

FINANSÓW I EKONOMII – zakładanie działalności gospodarczej, zarządzanie finansami 

funkcjonującego przedsiębiorstwa (podatki, rachunkowość, bankowość) 

PROJEKTÓW – pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, rządowych i innych 

zewnętrznych źródeł finansowania dla różnego rodzaju wnioskodawców. 

 

Kadry 

 

Przyjęto sześcioro nowych stażystów (w tym 2 osoby ze środków unijnych), z tego 2 osoby 

zostały zatrudnione w dziale administracji (umowy terminowe). Pięcioro praktykantów 

odbywało praktyki na terenie Muzeum.  

 

 

 



Remonty i inne prace  
 

 

1. Sierpień/ Wrzesień - w budynku Muzeum przy ul. Wałowej 14 a  (systemem gospodarczym 

z własnych środków) odnowiono klatkę schodową i korytarze na trzech poziomach budynku. 

Przeprowadzone prace remontowe polegały na: uszczelnieniu dach wokół komina, 

zlikwidowaniu zacieków na suficie i ścianach, odmalowaniu ściany i poręczy schodów. 

2. Wrzesień/Październik - w ramach przyznanej (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie) dotacji na realizację zadania „Rewitalizacja 

przypałacowego parku – etap IX”,  przeprowadzono następujące prace:   

a) rozbudowa instalacji systemu automatycznego nawadniania terenu trawnika przy    

muzeum od strony fontanny ( zgodnie z zatwierdzonym projektem). 

b) rewitalizacja trawnika przy muzeum od strony rzeki Cedron i od strony fontanny na 

powierzchni 1065 m², w tym: 

- zerwanie oraz wywiezienie darni, 

- wyrównanie powierzchni i rozłożenie siatki zabezpieczającej przed szkodami kretów, 

- zasypanie powierzchni warstwą 10 cm żyznej ziemi, 

- zwałowanie i wyrównanie powierzchni, 

- zasianie trawy i jesienne nawożenie trawnika.  

c) wykonanie nowych  nasadzeń  roślinnych na terenie  przypałacowego parku (zgodnie z  

projektem pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Wejherowa) 

3. Listopad - naprawa uszkodzonych opierzeń, wymiana części orynnowania, wymiana 

uszkodzonych kominków wentylacyjnych na dachu budynku przy ul. Zamkowej 2a  

 

Projekty nie zrealizowane 

 

1. wystawy czasowe: „Feliks Nowowiejski” oraz „Dwory i pałace Pomorza”  

2. konferencja poświęcona Aleksandrowi Labudzie oraz 370 rocznicy założenia Wejherowa 

(nie zrealizowano z przyczyn niezależnych od Muzeum oraz braku porozumienia ze 

współorganizatorem) 

3. „Ostatni sąd w Mirachowie” (brak środków - realizację zaplanowano na rok 2014) 

4. „Teka wejherowska” (nie została wydana z przyczyn niezależnych od Muzeum) 

       

Wejherowo, 05.02.14 r.  Tomasz Fopke 

                                                                                           Dyrektor Muzeum  

                                                                                              Piśmiennictwa i Muzyki   

                                                                                            Kaszubsko-Pomorskiej  

                                                                                           w Wejherowie 


