MUZEUM REGIONALNE W BOBOLICACH:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU

I. Informacje ogólne
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Plac Zwycięstwa 5
76-020 Bobolice
tel./fax: (94) 316 71 55 wewn. 25 (łączy sekretariat MGOK)
e-mail: muzeumbobolice@wp.pl
www.muzeum.bobolice.pl

II. Struktura placówki
1. Nadzór bezpośredni: - dyrektor MGOK: mgr Izabela Helman;
- główna księgowa: mgr Joanna Kordek.

2. Kierownik muzeum:
Pracownicy:

- mgr Bronisław Malinowski;
- młodsza dokumentalistka: mgr Sandra Fir;
- referent: inż. Sara Krupka (do 28.02.2017 r.);
- Aleksandra Zych (od 16.03.2017 r.).

3. Zespół doradczy kierownika muzeum.
Rada Muzeum. Marek Berg (od 24 listopada), Mieczysława Brzoza, Krzysztof Czajkowski,
Tomasz Gałan (do 23 listopada), Izabela Helman, Kamil Jesionowski, Leszek Karbowski (do
17 listopada), Janusz Koczkodaj, Renata Kowalska (przewodnicząca), Janusz Wiśniewski.
Działalność w 2017 roku
Zgodnie z planem pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27.04.2017 r. na temat
„Przygotowania do obchodów 15-lecia muzeum” i wystawy Sztuka Więzienna”. Obszerną,
udokumentowaną informację na ten temat przedstawił zebranym w sprawozdaniu opisowym
kierownik muzeum. W wielu aspektach wyszedł poza temat i nawiązał do działalności
naukowej muzeum na przełomie 2016 i 2017 r. (dotyczyła ona zagospodarowania
turystycznego odkryć archeologicznych w Leśnictwie Łanki). Natomiast w związku
z jubileuszem 15-lecia, przygotowano opracowanie merytoryczne o działalności muzeum pt.
„Muzeum Regionalne w Bobolicach w służbie małej ojczyźnie”. Obejmuje ono rozwój
placówki w 15-leciu oraz główne kierunki działalności ze szczególnym uwzględnieniem lat
2013 – 2016, tj. po przekształceniu izby muzealnej w muzeum regionalne. Zostało ono wydane
drukiem. Wydano również 2 widokówki (po 700 sztuk) z ciekawymi ujęciami zbiorów
muzelanych. Koszty druku zostały pokryte z dotacji Powiatu Koszalińskiego. Ponadto
zakupiono 5 stelaży i przewiduje się oprawić część obrazów w dziale – galeria.
Drugie posiedzenie rady odbyło się 24 listopada. Oprócz stałych członków wzięli
w nim udział: Marek Dankowski – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem
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i Robert Trembowelski, współtwórca filmu „Muzeum Regionalne w Bobolicach”, wykonanego
w ZK w Sterem Bornem. Na wstępie posiedzenia, dyrektor MGOK-u pani Izabela Helman
wręczyła ppłk. Markowi Bergowi, dyrektorowi ZK w Starem Bornem, akt powołania do Rady
Muzeum (na miejsce ppłk Tomasza Gałana). Następnie wyświetlono film Łukasza Brońskiego
i Roberta Trembowelskiego, pt. „Muzeum Regionalne w Bobolicach”. Film ten pokazuje
dorobek muzeum oraz efekty współpracy z zakładami karnymi, szczególnie w zakresie
organizacji wystaw „Sztuka Więzienna”.
W drugiej części posiedzenia kierownik muzeum przedstawił informację (uprzednio
doręczoną członom rady w formie pisemnej) o działalności muzeum do końca października
2017 roku. Najważniejszymi wydarzeniami były: organizacja uroczystości XV-lecia muzeum,
V Regionalna Wystawa „Sztuka Więzienna” i odznaczenie muzeum Srebrną Odznaką Gryfa
Zachodniopomorskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
(wręczoną na ręce kierownika muzeum przez wicemarszałka Tomasza Sobieraja). Po
wystąpieniu kierownika podjęto dyskusję. Zebrani stwierdzili, że w wyświetlonym filmie
trafnie przedstawiono działalność muzeum, zwłaszcza w zakresie organizacji wystaw „Sztuka
Więzienna” (R. Kowalska) i że będzie wykorzystany w zakładach karnych do promocji
muzeum (R. Trembowelski). Ponadto zostanie rozesłany do wszystkich jednostek
penitencjarnych, biorących udział w wystawach i do okręgowych inspektoratów Służby
Więziennej (B. Malinowski). W celu wzbogacenia oferty dla zwiedzających, ppłk Marek Berg
zgłosił propozycję, aby w 2018 roku zorganizować wystawę szopek w oparciu
o zbiory znajdujące się w Zakładzie Karnym w Czarnem. Propozycja ta została przez zebranych
przyjęta. Na zakończenie posiedzenia kierownik muzeum przedstawił projekt niektórych
zamierzeń na 2018 rok. Są to między innymi: wydanie drukiem książki „Historia Bobolic”,
przygotowanie
prezentacji
„Bobolickie
kościoły”
i
„Dzieje
szkolnictwa
w Bobolicach”. Przygotowuje się również wystawy: „W kręgu tajemnic” (dotyczy pobytu
Gotów na Pomorzu) oraz okolicznościową, dotyczącą „100-lecia niepodległości Polski”.
Następne posiedzenie zaplanowano na marzec 2018 roku.

4. Działy ekspozycyjne muzeum:
a) archeologiczny,
b) etnograficzny,
kąciki: - narzędzi pralniczych,
- młynarski (wystawa żaren i sit do mąki),
c) galeria obrazów,
d) miejski (historia Bobolic),
e) militariów,
f) przyrodniczy,
g) sztuki więziennej.

III. Działalność naukowa i organizacyjna
Kontakty i współpraca
W dniu 29 stycznia 2017 r. udała się do Starostwa Powiatu Koszalińskiego delegacja
reprezentująca władze gminy i muzeum, w celu przedstawienia głównych kierunków
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działalności i problemów organizacyjno-finansowych. Okazją do przedstawienia stanu
muzeum, była sesja Rady Powiatu. W składzie delegacji byli: burmistrz Bobolic Mieczysława
Brzoza i Izabela Helman – dyrektorka MGOK oraz Bronisław Malinowski – kierownik
muzeum. Czas dla wystąpienia naszej delegacji zarezerwowano na początku sesji. Najpierw
przewodniczący rady udzielił głosu burmistrz Mieczysławie Brzozie, która interesująco, ale
zwięźle zaprezentowała nasze muzeum, podkreślając jego kulturotwórczą rolę, szczególnie dla
mieszkańców gminy Bobolice i powiatu koszalińskiego. Po jej wystąpieniu wyświetlono dwa
krótkometrażowe filmy o działalności i wewnętrznej organizacji muzeum. Pierwszy
(w reżyserii Łukasza Sołonia) „Spacerkiem po muzeum w Bobolicach”, prezentuje historię
i organizację wewnętrzną i drugi – wykonany przez Łukasza Brońskiego i Roberta
Trembowelskiego z ZK w Starem Bornem, pt. „Videoprezentacja Muzeum Regionalnego
w Bobolicach”, przedstawia panoramę muzeum na podkładzie muzycznym. Zarówno
wystąpienie burmistrz Mieczysławy Brzozy oraz oba filmy, zostały przyjęte przez radnych
życzliwie. Już po zakończeniu sesji Zarząd Powiatu skierował do pracowników muzeum
wniosek, aby artykuły historyczne zamieszczali w „Gazecie Ziemskiej”, wydawanej przez
starostwo. Przyczyni się to do szerszej popularyzacji historii Bobolic i Pomorza wśród
mieszkańców powiatu koszalińskiego. Ma to i szersze znaczenie naukowe, ponieważ artykuły
zamieszczane w „Gazecie Ziemskiej” są notowane w bibliografii zachodniopomorskiej.
Pierwszy artykuł Sandry Fir pt. „15 lat Muzeum Regionalnego w Bobolicach” został
opublikowany w nr 6 „Gazety Ziemskiej”, następne: „Bobolickie cmentarze” i „Z Bobolic na
szczyty sławy”, B. Malinowskiego - w nr 9 i nr 11 – 12, 2017 roku.
W celu szerszego oddziaływania muzeum na różne środowiska społeczne Pomorza,
kierownik muzeum nawiązał w lutym 2017 roku kontakt z dowódcą 34. Batalionu
Radiotechnicznego w Chojnicach, ppłk. Pawłem Czajkowskim i z jemu podległym dowódcą
Posterunku Radiolokacyjnego w Darżewie, kpt. Mariuszem Kaczmarkiem. Posterunek ten leży
na terenie gminy Bobolice, więc współpraca kulturalna z naszym muzeum przyniesie obopólne
korzyści. W tym celu kierownik muzeum zaprosił ppłk. Piotra Czajkowskiego do zwiedzenia
ekspozycji oraz omówienia form współpracy. Spotkanie odbyło się w dniu
1 marca 2017 roku. Przybyli na nie ppłk Paweł Czajkowski, porucznik Zbigniew Kuniszewski
– rzecznik prasowy 34. Batalionu oraz kpt. Mariusz Kaczmarek, dowódca Posterunku
Radiolokacyjnego w Darżewie.
Kierownik muzeum witając gości podkreślił, że bobolickie muzeum jest gotowe podjąć
współpracę kulturalną z Posterunkiem Radiolokacyjnym w Darżewie. Współpraca ta powinna
polegać na popularyzacji przez pracowników muzeum wiedzy historycznej wśród żołnierzy,
zarówno poprzez prelekcje w lokalu muzeum i Darżewie oraz przez organizację
i obsługę wycieczek historyczno-krajoznawczych po ziemi bobolickiej. Propozycja ta została
przez gości przyjęta. Natomiast ppłk Paweł Czajkowski zadeklarował, że w miarę możliwości
Batalionu, będzie wspierał bobolickie muzeum, a na początek, przekazał do jego zbiorów
model stacji radiolokacyjnej oraz pamiątkową tabliczkę, upamiętniającą jego wizytę
i nawiązanie współpracy. Po rozmowach goście zwiedzili muzeum. Na zakończenie kierownik
muzeum zaprosił ppłk Pawła Czajkowskiego i kpt. Mariusza Kaczmarka na uroczystości XVlecia
muzeum,
które
zaplanowano
na
lipiec
bieżącego
roku.
Jeszcze
w miesiącu marcu przekazano kpt. Kaczmarkowi wykaz tematów prelekcji, które według
uznania dowództwa, będą wygłaszane w Darżewie dla żołnierzy. Pierwszą prelekcję na temat
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„Wojna o autostradę” kierownik muzeum wygłosił w dniu 6 kwietnia (dla 21 żołnierzy), dalsze,
18 kwietnia i 28 czerwca. Łącznie wysłuchało ich 76 osób.
W 2017 roku upłynęło 15 lat od utworzenia w Bobolicach placówki muzealnej. Dla
uczczenia tego wydarzenia, główne uroczystości odbyły się 14 lipca 2017 roku w auli MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i miały podniosły charakter. Przybyło na nie 67 gości wśród nich:
Tomasz Sobieraj – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Bożena Kaczmarek
– reprezentująca senatora Piotra Zientarskiego, Marian Hermanowicz – starosta koszaliński,
Dariusz Kalinowski – wicestarosta, Zenon Dropko – przewodniczący Rady Powiatu, Kamil
Jesionowski
–
wiceprzewodniczący
Rady
Powiatu,
radni
Rady
Powiatu
z gminy Bobolice, Zofia Griaznowa – starosta Jaszun na Litwie, Mieczysława Brzoza –
burmistrz Bobolic, Grażyna Wiater – wiceburmistrz, Marek Golas – przewodniczący Rady
Miejskiej w Bobolicach, ppłk Paweł Czajkowski – dowódca 34. Chojnickiego Batalionu
Radiotechnicznego, kpt. Mariusz Kaczmarek – dowódca Posterunku Radiolokacyjnego
w Darżewie, mjr Dariusz Lebiedowicz – zastępca dyrektora okręgowego SW w Koszalinie, mjr
Bogumił Wacław, również z dyrekcji okręgowej SW w Koszalinie, mjr Daniel Mikołajczyk –
zastępca dyrektora AŚ w Koszalinie, por. Marek Dankowski – zastępca dyrektora ZK w Starem
Bornem;
muzealnicy:
Jerzy
Buziałkowski
–
dyrektor
Muzeum
w Koszalinie, dr Marian Fryda z Muzeum w Człuchowie, Konstanty Kontowski – dyrektor
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, Jadwiga Kontowska - Kowalczyk – kustosz Muzeum
Regionalnego w Szczecinku; honorowi obywatele Bobolic: prof. Witold Precht
i lekarz Bolesław Plust; dr hab. Michał Pawleta z UAM w Poznaniu, Izabela Helman – dyrektor
MGOK w Bobolicach, dyrektorzy szkół z gminy Bobolice i wyróżnieni ofiarodawcy
eksponatów.
Pierwszą część uroczystości rozpoczął zespół folklorystyczny „Znad Mereczanki”
z Jaszun koło Wilna, przebywający gościnnie w Bobolicach. Zaśpiewał dwie pieśni, następnie
zebranych gości powitał kierownik muzeum Bronisław Malinowski. Po nim wystąpiła
burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, która podkreśliła duży wkład bobolickiego muzeum w
krzewieniu wiedzy historycznej w społeczeństwie gminy i powiatu oraz że osiągnęło duży
dorobek w zakresie zgromadzonych muzealiów i organizowanych imprez. Następnie
przemówiła Bożena Kaczmarek – dyrektor biura senatora Piotra Zientarskiego z Koszalina,
która w jego imieniu złożyła pracownikom muzeum gratulacje z okazji XV-lecia i podkreśliła
jego rolę kulturotwórczą dla dobra bobolickiej małej ojczyzny. Na zakończenie przekazała
kierownikowi muzeum pismo gratulacyjne od senatora Piotra Zientarskiego i pamiątkowy
szklany puchar. Wielkie wrażenie na zebranych zrobiło wystąpienie następnego mówcy,
wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja. Stwierdził m.in., że
muzeum w Bobolicach wniosło duży wkład w rozwój Pomorza Zachodniego i uchwałą nr
1118/17, z dnia 5 lipca 2017 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał
Muzeum Regionalnemu w Bobolicach srebrną Odznakę Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego, po czym ją wręczył kierownikowi muzeum. Swoje wystąpienie
zakończył, że „żywi nadzieję, iż za 5 lat muzeum może być odznaczone złotą odznaką, jeśli
będzie pracować tak wytrwale jak obecnie”.
Za odznaczenie podziękował Wicemarszałkowi kierownik muzeum Bronisław
Malinowski. W zakończeniu podkreślił, że osiągnięte sukcesy muzeum zawdzięcza wielu
ofiarodawcom, solidnej pracy byłych i obecnych współpracowników oraz poparciu samorządu
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gminy Bobolice i starostwa powiatu koszalińskiego. Następnie przemawiali: starosta Marian
Stanisław Hermanowicz i mjr Dariusz Lebiedowicz. Ostatnim mówcą miał być Jerzy Kalicki –
były dyrektor Muzeum w Koszalinie, ale z ważnych przyczyn nie mógł przybyć, więc
przemówienie nadesłał na piśmie. Odczytała je zebranym prowadząca uroczystość Renata
Kowalska, przewodnicząca Rady Muzeum.
Po zakończeniu wystąpień mówców przystąpiono do wręczania pisemnych
podziękowań, dyplomów zbiorowych instytucjom oraz indywidualnych osobom zasłużonym
dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Specjalne podziękowania umieszczone na
ozdobnych płytkach otrzymali: burmistrz Mieczysława Brzoza, starosta Marian Stanisław
Hermanowicz, Ireneusz Kozłowski, były burmistrz Bobolic i Jerzy Kalicki, emerytowany
dyrektor Muzeum w Koszalinie. Dyplomy zbiorowe otrzymali: Zakład Karny w Starem
Bornem, Oddział Zewnętrzny w Dobrowie AŚ w Koszalinie, Nadleśnictwo Bobolice,
Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach, Przedszkole Samorządowe
w Bobolicach, Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach. Specjalny dyplom
za wkład pracy w rozwój muzeum, otrzymała przewodnicząca Rady Muzeum Renata
Kowalska. Ponadto dyplomy indywidualne otrzymały 22 osoby, które przekazały muzeum
najwięcej eksponatów.
Drugą część uroczystości rozpoczął zespół „Znad Mereczanki” trzema pieśniami.
Następnie wystąpił kierownik muzeum Bronisław Malinowski z prelekcją pt. „Główne kierunki
działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach w latach 2002 - 2016”. Posiłkując się
materiałem filmowym, omówił działalność naukową, oświatową i wystawienniczą
z uwzględnieniem opracowanych publikacji, w tym wydanych drukiem. W ostatnim punkcie
uroczystości wystąpili goście. Przemawiali dyrektorzy muzeów w Koszalinie i Darłowie,
przedstawiciele muzeów w Szczecinku i Człuchowie, ponadto: ppłk Paweł Czajkowski z 34.
Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach, mjr Bogumił Wacław z Okręgowego Inspektoratu
SW w Koszalinie, mł. chor. Cezary Sierzputowski z ZK Czarne, mjr Daniel Mikołajczyk z OZ
Dobrowo i inni. W krótkich przemówieniach złożyli pracownikom muzeum gratulacje z okazji
15-lecia oraz wręczyli różne pamiątki i kwiaty. Na tym program uroczystości wyczerpano, po
czym goście udali się do Restauracji „Pod Winogronami” na wspólny obiad. Po południu mieli
okazję zwiedzić ekspozycję muzeum. Skorzystało z tego 67 osób. Informacje z przebiegu
uroczystości nadało Radio Koszalin (red. A. Rawska).
Drugim nurtem działalności naukowej muzeum w roku 2017, były prelekcje historyczne
związane z ziemią bobolicką. Kierownik muzeum wygłosił ich 7, w tym 3 na Posterunku
Radiolokacyjnym w Darżewie, 1 na sesji Rady Miejskiej w Bobolicach, 1 w ZK w Starem
Bornem i 1 w Muzeum dla grupy mieszkańców sołectwa Chociwle.
W zakresie informacji naukowej udzielono zainteresowanym 6 konsultacji.
4 dotyczyły ustalenia lokalizacji niemieckich zagród i obiektów gospodarczych w Głodowej
i Bobolicach oraz pochodzenia rodu von Kleist. Ponadto pracownicy muzeum wzięli udział
w 5 spotkaniach i konferencjach. Np. dokumentalistka Sandra Fir reprezentowała muzeum na
konferencji w Kulicach (6.04.2017), poświęconej „Małym ojczyznom Pomorza Zachodniego”
i w Muzeum w Koszalinie na wystawie i konferencji „Witraże na Pomorzu Zachodnim”.
Natomiast kierownik muzeum wziął udział w sesji Rady Powiatu (28.02), w uroczystości
otwarcia stanowiska archeologicznego w Leśnictwie Łanki Nadleśnictwa Bobolice (13.07) oraz
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w spotkaniu poświęconym dwudziestoleciu kwartalnika „Znad Chocieli”, pisma Towarzystwa
Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach, odbytym w dniu 23.09.2017 roku.
Wizytacja Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach
W dniu 21 listopada muzeum wizytowała Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Bobolicach, pod przewodnictwem radnej Zofii Kęcel. Przedmiotem zainteresowań
członków komisji, była działalność muzeum w latach 2016 i 2017, ze szczególnym
uwzględnieniem organizowanych imprez. Ponieważ temat posiedzenia i termin był
zapowiedziany, kierownik muzeum opracował obszerną informację pt. „Informacja
o działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach w latach 2016 i 2017” i przekazał
zainteresowanym z wyprzedzeniem. Podczas posiedzenia radni skupili się na szczegółach
zawartych w dostarczonym dokumencie. Generalnie potwierdzili, że muzeum osiągnęło dalszy
postęp w zakresie organizacji dużych imprez (wystaw), jak również powiększyło majątek
trwały (meble, wyposażenie) oraz zbiory eksponatów. Radna Bożena Aksiutin pytała o
współpracę z innymi muzeami, natomiast inni – o sposoby zabezpieczenia zbiorów przed
wilgocią i czy muzeum sprowadza obce wystawy oraz na jakich warunkach.
Na wszystkie pytania odpowiedział kierownik muzeum. Następnie dyrektor
MGOK-u Izabela Helman poinformowała radnych, że zarząd miasta zamierza w przyszłości
przenieść muzeum do pojemniejszego budynku, ale wiążąca decyzja zapadnie dopiero za kilka
lat. Na tym posiedzenie zakończono. W nadesłanym muzeum w grudniu protokole
nr 40/17 z tego posiedzenia końcowe wnioski są następujące:
1. Komisja wyraża podziw i uznanie dla Pana Bronisława Malinowskiego Kustosza Muzeum
Regionalnego w Bobolicach, za ogromny wkład pracy, zaangażowanie
i wysiłek włożony w rozwój muzeum.
2. Członkowie komisji będą wspierać wszelkie poczynania prowadzące do przeniesienia
muzeum w inne, odpowiednie miejsce na terenie Bobolic.
3. Komisja będzie wnioskować o zwiększenie stałej kadry zatrudnionej w muzeum.
Protokołowała (-) Zofia Kęcel.

IV. Gromadzenie, opisywanie i konserwacja zbiorów
1. Gromadzenie zbiorów
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przyjęto i opisano 144 eksponaty. Zdecydowaną
przewagę mają przedmioty codziennego użytku, elementy uzbrojenia z czasów II wojny
światowej oraz różne dokumenty.

2. Konserwacja
We własnym zakresie odnowiono podstawę wagi pocztowej, zakonserwowano środkami
owadobójczymi drewnianą obudowę żarna. W ZK w Starem Bornem, w ramach współpracy
odrdzewiono, uruchomiono i zakonserwowano maszynę stołową do szycia, oraz oczyszczono i
zakonserwowano fragmenty rusznic przeciwpancernych z czasów II wojny światowej. Tamże,
odnowiono i zakonserwowano szafę zegara stojącego z XIX wieku. Ponadto Marek
Tomaszewski stolarz z Porostu uzupełnił brakujące elementy do broni sportowej (dubeltówki)
i ją zakonserwował.
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V. Nabytki
Z wymienionych z części IV, pkt. 1 - 2 przyjętych muzealiów, część z nich ma wysokie
walory artystyczne i zabytkowe. Najcenniejszym jest ceramiczne popiersie Władysława
Hasiora, podarowane muzeum przez rodowitą boboliczankę, plastyczkę Beatę Łukasiewicz,
którą wykonała w Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Również bardzo cennym pod
względem zabytkowym jest zegar stojący w obudowie drewnianej, ofiarowany przez Czesława
Sinickiego
z
Przeradzi,
powiat
Szczecinek.
Tu
należy
podkreślić,
że
w poprzednich latach Czesław Sinicki przekazał muzeum inne cenne eksponaty, jak np.:
fisharmonię, lampę ozdobną, motor spalinowy i inne. Interesującym nabytkiem pod względem
konstrukcji jest maszyna stołowa do szycia produkcji duńskiej, podarowana przez Ryszarda
Kreczetowskiego z Bobolic, jak również model stacji radiolokacyjnej podarowany przez ppłk
Pawła Czajkowskiego z 34. Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach. Cenne są również
mosiężne miniaturki różnych przedmiotów, przekazane muzeum przez Krzysztofa
Czajkowskiego z Janowca koło Bobolic. Natomiast Zdzisław Kurta z Bobolic przekazał dwa
sportowe pistolety pneumatyczne. Ostatnim nabytkiem jest waga dziesiętna z początku XX
wieku, przekazana przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych
w Bobolicach.

VI. Działalność wystawienniczo – popularyzatorska
1. Wystawy
a) stałe
na I piętrze:
- galeria: wystawa obrazów z bobolickich plenerów malarskich;
- dział „Sztuka Więzienna”, w którym są prezentowane eksponaty z poprzednich wystaw;
- prezentacja portretów wójtów i burmistrzów Bobolic urzędujących w latach 1945 – 2014.
w podziemiach:
- dział militariów: zawiera broń sportową, palną, wyposażenie żołnierskie, dokumentację
fotograficzną i opisową dotyczącą pobytu belgijskich jeńców wojennych w Starem Bornem
w latach 1941 – 1945;
- miasto Bobolice w dokumentach i fotografii. Stała wystawa fotograficzna przedstawiająca
przedwojenną i obecną architekturę Bobolic;
- dział etnograficzny: zawiera narzędzia, przedmioty codziennego użytku, aparaty RTV,
mundury funkcjonariuszy publicznych, dokumenty kolejowe i pocztowe, kamery i aparaty
fotograficzne, i inne;
- kącik odznaczeń i medali;
- kącik młynarski, w którym są wystawione żarna obrotowe, kamień z wiatraka w Łozicach
oraz sita do mąki;
- kącik przyrodniczy: zawiera skały i minerały z różnych stron świata, trofea myśliwskie,
kolekcję ptaków żyjących w naszych okolicach (są to drewniane rzeźby Józefa Świtały);
- dział archeologiczny: zawiera kopie naczyń zabytkowych, urn twarzowych, tablice
nagrobkowe, żarno kamienne, drewniane elementy z XIX-wiecznej kaplicy rodziny Holtz
z majątku w Wojęcinie.
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b) czasowe
W 2017 roku przygotowano 5 wystaw czasowych, w tym 2 indywidualne z zakresu
filatelistyki Jan Paweł II na polskich znaczkach pocztowych – Juliusza Glasera, eksponowana
w dniach 25.05 – 30.08; Pielgrzym Pokoju, ze zbiorów Sylwestra Rybki, prezentowana od
22.05 do 30.06, ponadto: Monety różnych krajów świata – Mariusza Sotnika, wystawiona od
13.07 do 30.11; wystawa własna pt. Józef Piłsudski na Syberii, eksponowana od 11 do 17.11.
Wystawy te zwiedziło 735 osób.
Najwięcej uwagi poświęcono organizacji V Regionalnej Wystawy „Sztuka
Więzienna”, która tradycyjnie jest eksponowana jesienią, co dwa lata. Na tegoroczną wpłynęły
72 prace, 25 autorów z 14 jednostek penitencjarnych, tj. z zakładów karnych:
z Czarnego, Gębarzewa, Koszalina, Krzywańca, Leszna, Rawicza, Starego Bornego, Szamotuł,
Szczecinka, Wierzchowa, Włocławka i Wronek oraz z aresztu śledczego z Elbląga i z Oddziału
Zewnętrznego w Dobrowie AŚ w Koszalinie. Wśród nadesłanych prac dominowały rysunki i
obrazy oraz formy przestrzenne, wykonane z gipsu i zapałek. Nowością były prace z
metaloplastyki, wykonane w ZK w Starem Bornem. Według oceny Komisji Konkursowej,
większość prac posiadała wysokie walory artystyczne. Za najlepsze przyznała 3 nagrody
główne i 10 wyróżnień pieniężnych oraz 8 dyplomów honorowych. Natomiast wszystkie
zakłady karne z których prace napłynęły, otrzymały dyplomy dziękczynne. Również
dyplomami nagrodzono 17 funkcjonariuszy z tych zakładów, którzy współpracowali z muzeum
przy organizacji wystawy. Część eksponowanych prac autorzy przekazali muzeum na
własność. Wystawa była czynna od 22 września do 30 listopada. Zwiedziło ją 531 osób.

2. Działalność oświatowa
W roku 2017 z różnych form działalności muzeum skorzystało 2580 osób.
Przeprowadzono 15 lekcji muzealnych dla 280 uczniów, głównie ze Szkoły Podstawowej
w Bobolicach, wygłoszono 7 prelekcji dla 172 osób, w tym 3 dla żołnierzy Posterunku
Radiolokacyjnego w Darżewie. Szczegółowy podział na formy działalności i ilość
zwiedzających uwidoczniono w tablicy 1.
Tabl. 1 . Główne formy działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach
Liczba osób w miesiącach

Formy
działalności

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Odwiedziny

11

9

211

18

70

9

105

12

2

Lekcje
muzealne

30

80

36

-

47

-

-

3

Prelekcje

50

13

-

46

-

41

4

Spotkania

5

7

4

6

5

5

Konsultacje

-

1

-

2

6

Wystawy

-

Lp

Ogółem

Razem

102 138

96 212 389

X

XI

XII

17

33

133

31

659

-

-

14

73

-

280

-

-

-

-

22

-

172

2

143

2

6

8

2

3

193

1

-

1

-

-

-

5

-

10

-

28

89

105

12

68

406 318

-

1266

72

151

141

354

26

91

461 553

34

2580
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VII. Wydawnictwa
W styczniu 2017 roku podjęto starania o wydanie drukiem książki ks. Lecha BończyBystrzyckiego pt. Zarys dziejów parafii ewangelickiej św. Jana Chrzciciela w Bobolicach (XIX
i XX wiek do 1945 r.). Książkę tę w nakładzie 200 egzemplarzy wydano w lutym, dzięki dotacji
otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Ponadto w związku z obchodami
XV-lecia, muzeum wydało opracowanie monograficzne Bronisława Malinowskiego pt.
Muzeum Regionalne w Bobolicach w służbie małej ojczyźnie 2002 - 2016 (nakład 250
egzemplarzy) oraz dwie widokówki (po 700 sztuk) z fotografiami fragmentów ekspozycji
muzealnych.
Inne publikacje
Artykuły
1. Sandra Fir:
- 15 lat Muzeum Regionalnego w Bobolicach, „Kwartalnik Koszaliński”, 2017, nr 2, dodatek
„Gazety Ziemskiej” 2017, nr 6;
- Historia zapisana w zabytku, „Bobolickie Wiadomości Samorządowe”, 2017, nr 11, s. 3.
2. Bronisław Malinowski
- Mamy popiersie Hasiora, „Bobolickie Wiadomości Samorządowe”, 2017, nr 1;
- Kurhany - nowe obiekty turystyczne w Leśnictwie Łanki, „Bobolickie Wiadomości
Samorządowe”, 2017, nr 2;
- Więzienna ekspozycja, „Forum Penitencjarne” 2017, nr 1;
- Bobolickie cmentarze, „Kwartalnik Koszaliński”, 2017, nr 3, s. 2 - 3, dodatek do „Gazety
Ziemskiej”, 2017, nr 9;
- Z Bobolic na szczyty sławy, „Kwartalnik Koszaliński”, 2017, nr 4, s. 2, dodatek do „Gazety
Ziemskiej”, 2017, nr 11 - 12.
Prezentacje
1. Główne kierunki działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach w latach 2002 - 2016;
2. Bolesław Plust – honorowy obywatel Bobolic.
Sprawozdania i informacje
- Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach w roku 2016,
„Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 38, 2017, s. 193 - 205;
- Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach od 1.01 do 30.06.2017 r.;
- Informacja o działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach od 1.12.2016 do 10.11.2017
(na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej).

VIII. Działalność administracyjna i gospodarcza
1. Działalność gospodarcza
Pozyskane środki pozabudżetowe
w tym:
- dotacja celowa starosty koszalińskiego
- darowizna Nadleśnictwa Bobolice

13869 zł
10500 zł
1000 zł
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- darowizna członków Komisji Rady Miejskiej
- wpływy za sprzedaży książek
- darowizny turystów
- wpływy ze sprzedaży biletów

500 zł
1085 zł
1200 zł
84 zł
10500 zł

Rozliczenie dotacji celowej Starostwa w kwocie
w tym:
- oprawa obrazów
- koszty publikacji książki
- zakup stelaży
- druk widokówek

5420 zł
3665 zł
915 zł
500 zł

Prace wykonane nieodpłatnie przez:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Oświatowej w Bobolicach:
- gablota drewniana do działu „Militaria”,
- 2 gabloty do sztandarów.
2. Zakład Karny Stare Borne:
- konserwacja zegara szafkowego, wolnostojącego,
- podstawa drewniana pod popiersie Hasiora,
- renowacja elementów broni.
3. Batalion Radiotechniczny w Chojnicach:
- plakietka reklamowa metalowa.

Wartość
500 zł
1000 zł
1000 zł
300 zł
500 zł
250 zł
______________
3250 zł

IX. Sprawy organizacyjno-kadrowe
Od 16 marca 2017 roku obowiązki referentki administracyjnej podjęła Aleksandra Zych.
Opracował: Bronisław Malinowski
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