
Sprawozdanie z działalności
za 2010 rok



Koło, dn. 14.03.2011 r.
I LOKAL I WYPOSAŻENIE:
    

W dniu 7 listopada 2006 roku, Gmina Miejska Koło zgodnie z obowiązującymi

przepisami, nieodpłatnie przekazała budynek na własność Muzeum Technik Ceramicznych,

co zostało ujawnione w księdze wieczystej nr 52445.  Podział funkcjonalny obiektu nie uległ

zmianie. W budynku znajdują się cztery sale wystawiennicze (jedna na pierwszym piętrze

i trzy na parterze), pomieszczenie socjalne, dwa biura, toaleta, poddasze (pełniące funkcję

magazynu) oraz piwnica.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonano wszystkie przeglądy i aktualizacje

znajdujących się sprzętów i działających urządzeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych

(kwartalne przeglądy systemu sygnalizacji pożaru). Dokonano przeglądu, i konserwacji

sprzętu przeciwpożarowego. Wykonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiary

instalacji elektrycznej i dokonano niezbędnego przeglądu instalacji gazowej i kominowej. 

Dokonano zakupu urządzenia kserograficznego.

II ZASOBY KADROWE

Muzeum zatrudniało w 2010 roku 6 osób. Liczba etatów na dzień 31 grudnia 2010 r.

wynosi 4 ¾. Z tego trzy osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy (½, ¾, ½). 

 W podanych wyżej etatach mieści się osoba zatrudniona na cały etat na zastępstwo

osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym.

III WYSTAWIENNICTWO

Muzeum czynne było od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00,

 w soboty od 10.00 do 16.00 (sobota jest dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych 

– zgodnie z przepisami ustawy o muzeach).

Informacje o nowych wystawach czasowych przekazywano placówkom oświatowym

z terenu powiatu kolskiego. Ogłoszenia o aktualnie czynnych ekspozycjach  ukazywały się

również w “Przeglądzie Kolskim” i “Przeglądzie Konińskim,” jak również na stronach

internetowych: muzeum, miasta Koła, portalu lokalnym e-kolo.pl oraz w serwisie

ogłoszeniowym Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole.
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W 2010 r. muzeum zorganizowało następujące ekspozycje czasowe:

1. „Piękno na co dzień – japońskie stroje, przedmioty użytkowe i broń” (od 20 stycznia

do 15 marca). Ekspozycja pochodząca ze zbiorów Muzeum Archeologicznego 

i Etnograficznego w Łodzi prezentowała między innymi kimona (narodowe stroje japoń-

skie), przykłady tradycyjnej japońskiej kaligrafii, rzemiosła artystycznego (zwłaszcza

przedmioty z laki), elementy wyposażenia mieszkań oraz broń i uzbrojenie ochronne ja-

pońskich wojowników (między innymi broń sieczną, hełmy). Autorką wystawy była pani

Barbara Chlebowska z MAiE w Łodzi.

2. „Bajkowy świat zabawek” (od 1 kwietnia do 22 maja). Ekspozycja pochodziła ze zbio-

rów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zaprezentowano zabawki różnorodne, za-

równo pod względem szaty graficznej jak i wykonania pochodzące z byłych i obecnych

(bardzo niewielu) spółdzielni zabawkarskich: misie pluszowe, pojazdy, lalki, mebelki itp.

Kuratorem wystawy była pani Aneta Bąk, kustosz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kiel-

cach.

3. "Szewskie rzemiosło" (od 15 czerwca do 31 sierpnia). Ekspozycja pochodziła ze zbio-

rów prywatnych pana Wojciecha Wapińskiego, kolskiego szewca. Celem wystawy było

zaprezentowanie ginącego zawodu szewca przez pryzmat kolskiej rodziny o wielopokole-

niowej tradycji rzemieślniczej. Pokazane zostały szewskie narzędzia, odtworzono warsz-

tat, zaprezentowano także przykłady dawnych szewskich wyrobów – oficerki i chodaki.

Całość uzupełniały liczne fotografie i dokumenty ukazujące działalność kolskiego cechu

szewców oraz członków rodziny Wapińskich. Autorem wystawy był Bartłomiej Grzanka,

asystent MTC. Równolegle z ekspozycją w sali na piętrze można było oglądać wystawę

fotografii „Ratusz kolski w odbudowie” ukazującą poszczególne etapy odbudowy kol-

skiego ratusza.

4. "W świecie Indian" (od 14 września do 27 grudnia). Wystawa pochodziła 

z prywatnych zbiorów Zdzisława Wszołka "Ranoresa", znanego polskiego indianisty.

Miała na celu zaprezentowanie historii i kultury Indian Ameryki Północnej i Południowej.

Pokazano tradycyjne stroje – codzienne i odświętne, broń, biżuterię, ceramikę, przedmioty

magiczne i kultowe. Niewątpliwą atrakcją zwłaszcza dla młodszych zwiedzających był

rozbity w jednej z sal indiański namiot – tipi. Autorem wystawy był pan Zdzisław Wszo-

łek „Ranores”. 

Równolegle z wystawami czasowymi prezentowane były ekspozycje stałe: 
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1. „Ziemia Kolska w akwarelach Tadeusza Osińskiego”. Artysta malarz (ur.1933 r. zm.

2002 r.), wybitny akwarelista, autor licznych artystycznych rysunków i akwareli, utrwalił

na naszą prośbę siedemnaście zabytkowych budowli stanowiących dziedzictwo narodowe

Ziemi Kolskiej, w tym trzy znajdujące się w mieście.

2. Fajans Kolski formy, dekoracje i techniki zdobnicze – ekspozycja przedstawia fragment

kolskiego zbioru fajansów. Jest retrospekcją wyrobów od roku 1843 do roku 1996. W lipcu

2007 r. ekspozycja została wzbogacona pracami wykonanymi podczas warsztatów  „Letnia

Akademia Ceramiki”  prezentującymi techniki stosowane przy tworzeniu i dekorowaniu

wyrobów ceramicznych.

Frekwencja na wystawach:

Wyszczególnienie Ogółem osób
1. ogółem 3.100
2. w grupach

zorganizowanych
2.878

w tym młodzież szkolna 2.132
3. zwiedzających bezpłatnie 

(z wiersza 1)
730

W miesiącu maju, z powodu ogłoszonego alarmu przeciwpowodziowego muzeum było

nieczynne dla zwiedzających.

Internetowe muzeum odwiedziło 3.071 osób.

Wpływy z biletów: 2.028,50 PLN

IV. ZBIORY MUZEALNE – stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

Ogółem : 3.318 szt. eksponatów

w tym zbiory:

historyczno-artystyczne    -    1.789 szt. 

archeologiczne                  -      434 szt. 

etnograficzne                    -      107 szt. 

historyczne                        -      988 szt.
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W 2010 roku muzeum zakupiło i pozyskało w formie darów następujące eksponaty:

Dział historyczny:

MTC/K/AH/941 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 124, 25.02.1908 r.,

MTC/K/AH/942 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 195, 7.02.1908 r.,

MTC/K/AH/943 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 685, 15.03.1893 r.,

MTC/K/AH/944 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 80, 30.01.1900 r.,

MTC/K/AH/945 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 715, 1906,

MTC/K/AH/946 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 212, 19.01.1910 r.,

MTC/K/AH/947 Wyciąg główny z aktu notarialnego nr 682, 1893 r.,

MTC/K/AH/948 Ziemia – tygodnik krajoznawczy ilustrowany, Rok IV, nr 3:1913 r.,

MTC/K/AH/949 Ziemia – tygodnik krajoznawczy ilustrowany, Rok IV, nr 4:1913 r.,

MTC/K/AH/950 Potwierdzenie odbioru 20 worków na cukier  wystawione przez

Spółdzielnię Rolniczo – Handlową w Kłodawie w dniu 31.07.1945 r.,

MTC/K/AH/951 Protokół stwierdzający ubytek 2,5 kg marmolady w transporcie Sp.

„Społem” z Konina z dn. 10.02.1946 r. (maszynopis),

MTC/K/AH/952 Protokół stwierdzający ubytek 2,5 kg marmolady w transporcie Sp.

„Społem” z Konina z dn. 10.02.1946 r. (rękopis),

MTC/K/AH/953 Potwierdzenie przyjęcia mleka w puszkach na magazyn Spółdzielni

„Społem” w Kole, po 1945 r.,

MTC/K/AH/954 Rachunek wystawiony przez Komisową Hurtownię Soli „Społem” w  Kole,

8.10.1946 r.,

MTC/K/AH/955 Rachunek wystawiony przez Spółdzielnię Spożywców „Jedność” w Izbicy

Kujawskiej w dniu 15.11.1946 r.,

MTC/K/AH/956 Potwierdzenie wydania dla mleczarni w Kłodawie 7710 kg makuchów, 

5.10.1946 r.,

MTC/K/AH/957 Specyfikacja transportu kolejowego, 14.10.1946 r.,

MTC/K/AH/958 Prośba o wysłanie worków na mąkę wystosowana przez Młyn Parowy 

w Murowanej Goślinie do Spółdzielni „Społem” w  Kole dn. 15.11.1946 r.

MTC/K/AH/959 Rozdzielnik transportu makuchów arachidowych na poszczególne

mleczarnie w powiecie kolskim, wystawiony przez Starostwo Powiatowe

w Kole 5.10.1946 r.,

MTC/K/AH/960 Prośba o wydanie towarów skierowana przez Spółdzielnię „Społem”

w Koninie do Spółdzielni „Społem” w Kole, z dnia 17.12.1946 r.,
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MTC/K/AH/961 List przewozowy kolejowej przesyłki pospiesznej nadanej przez Fabrykę

Ogniw i Baterii Elektrycznych Centra w Poznaniu do Spółdzielni „Społem”

w Kole (22.11.1946 r.),

MTC/K/AH/962 Rachunek nr 14488 wystawiony przez Spółdzielnię „Społem” w Kole

M. Czupryńskiej z Dąbia w dniu 26.11.1946 r.,

MTC/K/AH/963 Potwierdzenie przyjęcia na magazyn Spółdzielni „Społem” w Kole konserw

mięsnych z Poznania, 23.07.1946 r.,

MTC/K/AH/964 Kwit potwierdzający przesłanie z Gminnej Spółdzielni „Samopomoc

Chłopska” w Kłodawie do Spółdzielni „Społem” w Kole 31 worków po

cukrze (5.10.1945 r.),

MTC/K/AH/965 Kwit potwierdzający zdanie konserw ze sklepu spożywczo – kolonialnego

Teofila Knapika do aprowizacji (29.11.1946 r.),

MTC/K/AH/966 Potwierdzenie zwrotu konserw przez Edmunda Pałaszyńskiego z Sompolna,

1946 r.,

MTC/K/AH/967 Potwierdzenie przesłania konserw mięsnych ze Spółdzielni Spożywców

„Zgoda” w Sompolnie do Spółdzielni „Społem” w Kole, 29.11.1946 r.,

MTC/K/AH/968 List polecony Adama Żółciaka do kolegów ze spółdzielni „Społem” w Kole

– wraz z kopertą, po 1945 r.,

MTC/K/AH/969 Deklaracja zapisu Jerzego Nowakowskiego (pracownik spółdzielni) 

na Spółdzielczy Kurs Korespondencyjny w zakresie tematycznym

”Magazyn i praca magazyniera”,

MTC/K/AH/970 Koperta zaadresowana na Ignacego Nowakowskiego, 21.10.1946 r.,

MTC/K/AH/971 Fragment rachunku wystawiony przez fabrykę cukierków i marmelady

ALFA w Pomarzanach Fabrycznych k. Kłodawy, 12.02.1942 r.,

MTC/K/AH/972 Kartka pocztowa z nadrukowanym znaczkiem, po 1945 r.,

MTC/K/AH/973 Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru kolskiego oddziału

Związku Zawodowego Pracowników Poczt i Telekomunikacji,

październik 1946 r.,

MTC/K/AH/974 Fragment oferty zakupu środków czyszczących na bazie benzyny i nafty

w imieniu firmy Henkel, okres II wojny światowej,

MTC/K/AH/975 Fragment ulotki „Na front walki z głodem i chłodem” wydanej przez

Centralny Komitet Opieki Społecznej, po 1945 r.,

MTC/K/AH/976 Protokół z otwarcia paczki z UNRR-y przez pracowników Zarządu

Miejskiego w Kole, z dnia 16.07.1946 r.,
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MTC/K/AH/977 Kwit poświadczający wpłatę na rzecz Stowarzyszenia Popierania

Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy w Kole (fragment),

listopad/grudzień 1945 r.,

MTC/K/AH/978 Rachunek za energię elektryczną wystawiony przez Kujawską Elektrownię

Okręgową we Włocławku, październik 1945 r.,

MTC/K/AH/979 Teczka nr 225 – sprawy spadkowej po Chamie i Aronie Laszewskich, 

po 1945 r.,

MTC/K/AH/980 Wyciąg z listy wypadków śmierci w 1946 r. Dotyczy śmierci Arona 

i Chamy Laszewskich, sporządzony na potrzeby sprawy spadkowej,

9.09.1946 r.,

MTC/K/AH/981 Potwierdzenie odbioru wezwania wysłanego przez Urząd Skarbowy w Kole

Chamie Nachtygal (spadkobierczyni w sprawie spadkowej), 19.09.1947 r.,

MTC/K/AH/982 Oświadczenie Chamy Nachtygal poświadczające rezygnację z dochodzenia

praw spadkowych, 23.11.1951 r.,

MTC/K/AH/983 Decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kole o niewszczęciu

postępowania podatkowego w sprawie majątku spadkowego po Aronie 

i Chamie Laszewskich, 20.12.1950 r.,

MTC/K/AH/9841-5 Fragmenty formularzy z kolskiego Urzędu Pracy (Arbeitsamt

Warthbrücken) Okręgu Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Wartheland),

okres okupacji,

MTC/K/AH/985 Poświadczenie zamieszkania Marianny Flaszewskiej, 17.03.1947 r.,

MTC/K/AH/986 Rachunek wystawiony D. Krollowi we Młynie przemiałowym J. Sajniak,

A. Kupczak i S-ka w Kłodawie, 8.03.1939 r.,

MTC/K/AH/987 Okładki teczki z Urzędu Finansowego (Finanzamt) w Kole (Warthbrucken),

dotyczącej miasta Dąbia (podatki od wynagrodzeń), przed 1942 r.,

MTC/K/AH/9881-6 Sześć kart z księgi rachunkowej, 1938 r.,

KONSERWACJA MUZEALIÓW 

W roku 2010 oddano do konserwacji osiem obiektów fajansowych uszkodzonych podczas

remontu magazynu w 2009 r.:

MTC/K/AR/344 Talerz głęboki, J. Freudenreich,

MTC/K/AR/378 Półmisek, J. Freudenreich,

MTC/K/AR/1425 Talerz głęboki, A. Freudenreich,

MTC/K/AR/1515 Basen, A. Freudenreich,
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MTC/K/AR/1374 Talerz – patera, A. Freudenreich,

MTC/K/AR/571 Talerz głęboki – serwisowy, A. Freudenreich,

MTC/K/AR/927 Talerz – patera, A. Freudenreich,

MTC/K/AR/973 Talerz – patera z uchwytami, A. Freudenreich.

Prace trwały od 25 lutego do 31 maja. Konserwację wykonała Sabina Figurniak,

dyplomowany konserwator dzieł sztuki. 

We własnym zakresie dokonano konserwacji sześciu eksponatów:

MTC/K/AR/1416 Patera. Fabryka Fajansu Nowy Dwór Mazowiecki,

MTC/K/AR/1616 Talerz deserowy. August Freudenreich,

MTC/K/AR/1439 Patera. August Freudenreich,

MTC/K/AR/1640 Półmisek duży. Fabryka Fajansu Leopold Czamański-Włocławek,

MTC/K/AR/930 Figurka. Wytwórnia Tułowice,

MTC/K/AR/1370 Patera. August Freudenreich .

W sumie, w 2010 r. dokonano konserwacji 14 obiektów z 31 uszkodzonych.

KSIĘGOZBIÓR
Do księgi inwentarzowej księgozbioru muzealnego w 2010 r. wpisano 19 pozycji.

V. DZIALALNOŚĆ EDUKACYJNA
1. Lekcje muzealne
W 2010 roku przeprowadzono lekcje muzealne: 

 „Muzeum” – 1 lekcja,

 „Św. Mikołaj – prawda i legenda” – 4 lekcje.

Z lekcji skorzystało ogółem 88 uczniów.

2. Oprowadzanie po zabytkach miasta Koła
W 2010 roku pracownicy muzeum oprowadzili po zabytkach miasta Koła łącznie 124 osoby.

3. VI Warsztaty Zdobienia Ceramiki
W dniu 20 września 2010 r. zorganizowano VI Warsztaty Zdobienia Ceramiki. Udział

wzięli uczniowie z przedszkoli i szkół podległych samorządowi miejskiemu (12 osób).

Uczestnicy zwiedzili ekspozycję „W świecie Indian” ze szczególnym uwzględnieniem

indiańskich motywów i technik zdobniczych, po czym przystąpili do zdobienia wypalonych
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naczyń glinianych oglądanymi wcześniej tradycyjnymi motywami indiańskimi. Uczniowie 

i ich opiekunowie ozdobili również biskwitowe figurki postaci i zwierząt.

4. VI Konkurs wiedzy historycznej o mieście Kole.
15 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się szósta edycja Konkursu

wiedzy historycznej o mieście Kole, organizowanego przez Muzeum Technik Ceramicznych

we współpracy z Urzędem Miejskim w Kole. W konkursie wzięli udział uczniowie kolskich

szkół podstawowych i gimnazjów (21 osób). Z uwagi na 70. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej

część konkursowych pytań dotyczyła tematu represji Związku Radzieckiego w stosunku do

powojennych mieszkańców powiatu kolskiego. W jury oprócz pracowników muzeum zasiedli

Pani Monika Ciesielska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego oraz

Pan Wiesław Sitowski, Prezes Koła Terenowego Związku Sybiraków w Kole. W kategorii

gimnazjów zwyciężył Jakub Nykiel z Gimnazjum nr 2, drugie miejsce zajął Kamil

Czukowicz z Gimnazjum nr 3, trzecie Dominik Tarnas z Gimnazjum nr 2. W kategorii szkół

podstawowych najlepsza okazała się Milena Frątczak ze Szkoły Podstawowej nr 4, drugie

miejsce zajęła Magdalena Kroszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 3, trzecie Justyna

Kotarska ze Szkoły Podstawowej nr 4. W klasyfikacji łącznej zwyciężyły Gimnazjum nr 2

oraz Szkoła Podstawowa nr 4. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, a

zwycięzcy nagrody rzeczowe i puchary. 

5. Wycieczka objazdowa w 65 rocznicę wyzwolenia miasta Koła
W dniu 20 stycznia muzeum zorganizowało objazdową wycieczkę poświęconą

rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej, wzięli w niej udział uczniowie

kolskich szkół podstawowych (18 osób). Najpierw odwiedzono cmentarz wojenny, gdzie pan

Kazimierz Kasperkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą

przedstawił historię wyzwolenia miasta oraz dzieje cmentarza. Oddano hołd poległym

żołnierzom poprzez złożenie pamiątkowej wiązanki i zapalenie zniczy. Następnie wyruszono

szlakiem kolskich umocnień polowych z okresu II Wojny Światowej, gdzie przewodnikiem

był pan Szymon Czerwiński. Na zakończenie wycieczki uczestnicy zwiedzili ekspozycje

w muzeum.

6. Półkolonie zimowe „Zima w Muzeum”
W dniach od 21 do 23, oraz 25 stycznia MTC zorganizowało półkolonie zimowe

„Zima w Muzeum”, w których wzięło udział dziewięcioro uczniów z kolskich szkół
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podstawowych. 

 Pierwszy dzień poświęcony był tematowi „Moje miasto Koło” – uczestnicy zapoznali

się z historią miasta i jego najważniejszymi zabytkami (w programie znalazło się między

innymi zwiedzanie klasztoru oo. Bernardynów), zapoznali się z ekspozycją stałą muzeum

prezentującą wyroby kolskiej fabryki fajansu, mieli także niepowtarzalną okazje zajrzenia

w zakamarki magazynu muzealnego. 

W drugim dniu odbyła się wycieczka do Muzeum Okręgowego w Koninie, gdzie

młodzież miała możliwość obejrzenia nowej ekspozycji w zabytkowym spichlerzu

poświęconej między innymi znaleziskom paleontologicznym (słoń leśny, nosorożec włochaty)

oraz dziejom górnictwa w regionie. 

W ostatnim dniu uczestnicy zapoznali się z ekspozycją „Piękno na co dzień –

japońskie stroje, przedmioty użytkowe i broń”, dowiedzieli się także wielu informacji na

temat japońskiego dnia dziecka Kodomo-no – hi. Podczas zajęć dzieci wykonały z papieru

tradycyjne świąteczne karpie, które po pomalowaniu i przymocowaniu do drewnianej listewki

ozdobiły muzealny balkon. Atrakcją było także własnoręczne przygotowanie japońskich

ryżowych ciasteczek mochi.

7. Półkolonie letnie „Wakacje w Muzeum”
W dniach od 20 do 23 lipca odbyły się w Muzeum Technik Ceramicznych półkolonie

letnie, w których wzięło udział 16 uczniów kolskich szkół podstawowych. Założeniem

organizatorów było przekazanie dzieciom wiadomości poprzez zabawę i rozrywkę. 

 Pierwszy dzień poświęcono zwiedzaniu zabytków miasta. Grupa odwiedziła ratusz,

wspięła się na wieżę, zwiedziła kościół farny oraz kościół i klasztor oo. Bernardynów, gdzie

na dzieci czekał ciepły posiłek. 

 W drugim dniu plac przed muzeum zamienił się w indiańską wioskę. Dzieci

podziwiały żywiołowe indiańskie tańce zaprezentowane przez grupę indianistów pod

„wodzą” Zdzisława „Ranoresa” Wszołka, samemu także próbując w nich swoich sił. Goście

przybliżyli historię i kulturę Indian Ameryki Północnej. Na zakończenie pokazu można było

postrzelać z łuku i dmuchawki, wziąć udział w różnorakich indiańskich grach i zabawach.

Dzień trzeci poświęcony był przybliżeniu dwóch zawodów: piekarza i szewca. Dzięki

uprzejmości państwa Edwarda i Jolanty Walkowiaków dzieci obejrzały proces produkcji

chleba kosztując słodkich przysmaków. Następnie muzeum odwiedził szewc – pan Wojciech

Wapiński. Odkrył tajniki szewskiego fachu i na oczach zaciekawionych dzieci naprawiał

obuwie, które przynieśli uczestnicy półkolonii.

10



Ostatnim akcentem półkolonii była wycieczka wyjazdowa do Muzeum Okręgowego

Ziemi Kaliskiej. Mali muzealnicy zwiedzili wystawę dotyczącą historii Kalisza oraz

bursztynowego szlaku. Po budynku głównym muzeum przyszedł czas na odwiedzenie

Skansenu Archeologicznego na Zawodziu, który jest oddziałem kaliskiego muzeum. Dzieci

podziwiać mogły zrekonstruowane grodzisko, poznały jego historię, dowiedziały się przy tym

wielu informacji na temat życia mieszkańców, których domostwa odwiedziły

z przewodnikiem. Na terenie Rezerwatu Archeologicznego dzieci obejrzały również

przeniesiony z pobliskiego Starego Miasta drewniany budynek mieszkalny pochodzący 

z końca XVIII w., w którym zorganizowana została wystawa etnograficzna.

8. Działalność Kółka Muzealnego
W ofercie edukacyjnej Muzeum Technik Ceramicznych stałe miejsce zajmuje Kółko

Muzealne. Kółko w 2010 r. prowadziła Pani Bożena Gronert-Ubych oraz Pan Bartłomiej

Grzanka. W 2010 r. przeprowadzono nowy nabór, w wyniku którego powstała 14 osobowa

grupa. Poza spotkaniem organizacyjnym w 2010 r. odbyły się trzy spotkania:

- w dniu 25 listopada 2010 r. grupa zapoznała się z rozkładem pomieszczeń

muzealnych. Właściwą częścią spotkania była pogadanka na temat „Czym jest muzeum?”,

której towarzyszył pokaz multimedialny. Dzieci dowiedziały się między innymi jaki jest sens

istnienia instytucji muzealnych, jakie są ich rodzaje, kto pracuje w tego typu placówkach. 

- w dniu 9 grudnia, poświęcone postaci świętego Mikołaja. Uczestnicy obejrzeli pokaz

multimedialny i wysłuchali pogadanki „Święty Mikołaj – prawda i legenda”, Ponadto w

ramach mikołajkowej niespodzianki obył się pokaz pierwszych animowanych filmów

wytwórni Walta Disneya z udziałem Myszki Miki. Dzieci wykonały także własnoręcznie

tradycyjne ozdoby choinkowe. 

- w dniu 16 grudnia – świąteczne spotkanie Kółka, na którym rozmawiano o dawnych

wigilijnych, świątecznych i noworocznych zwyczajach. Dzieci słuchały także „czarnych” płyt

z nagraniami kolęd odtwarzanych na adapterze, z zainteresowaniem zapoznały się z zasadą

działania tego już niemal zapomnianego systemu przechowywania dźwięku. 

VI KONSULTACJE
Wiele osób poszukując materiałów do prowadzonych prac

naukowych i badawczych korzysta z pomocy pracowników

muzeum. W 2010 r. muzeum przygotowało materiały z zakresu

następującej tematyki:
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· Historia powiatu kolskiego,

· Historia kolskiego klasztoru oo. Bernardynów,

· Historia kolskiej Fary,

· Kolskie zabytki.

VII DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ

         BIEŻĄCA

· Przygotowywano nadal materiały do monografii

przedrozbiorowych dziejów kolskiego klasztoru oo.

Bernardynów.

· Dyrektor muzeum napisał artykuł do nr 3

“Rocznika Kolskiego” pt.: “Rafał hr. Gurowski a

klasztor oo. Bernardynów              w Kole”.

· Pan Bartłomiej Grzanka napisał artykuł do nr 3

„Rocznika Kolskiego” pt.: „Patroni Karmelu.

Wizerunki świętych na stallach kościoła pw.

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w

Kłodawie”.

· Ewidencjonowano i katalogowano eksponaty

wpływające do muzealnego zbioru.

· Prowadzono nadal inwentaryzację oraz

konserwację zabytków w dziale archeologicznym,

które to działania prowadzą do uporządkowania tego

działu muzeum. 

VIII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I PROMOCYJNA

Muzeum wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem

Kultury w Kole oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą było współwydawcą

czasopisma regionalnego: „Rocznik Kolski”, Nr 3.

Wydano „Katalog zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole”.

W wydawnictwie zamieszczono muzealia ze wszystkich działów muzeum. Autorami

poszczególnych rozdziałów są pracownicy muzeum: Pan Bartłomiej Grzanka
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i Pan Dariusz Konieczny. Zdjęcia wykonał Pan Ryszard Lenartowicz. Publikację wydano

w 500 egzemplarzach w twardej oprawie z kolorowymi fotografiami.

Stworzono nową witrynę internetową: www.muzeum-kolo.pl. W okresie od marca do

31 grudnia 2010 r. odwiedziło ją 5.920 osób. 

Utworzono internetowe muzeum, gdzie użytkownicy internetu nie odchodząc od

ekranu monitora mogą podziwiać wybrane eksponaty będące w zbiorach muzeum. W okresie

od marca do 31 grudnia 2010 r. internetowe muzeum odwiedziło 3.071 użytkowników.

IX FINANSE

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w roku 2010 uzyskało dochody 
z następujących źródeł:

L.p. RODZAJ DOCHODÓW Kwota
dochodów

Udział 
procentowy

1. Dotacja Urzędu Miejskiego w Kole 209.750,00 93,87%
2. Pozostałe dotacje

w tym:
1.500,00 0,67%

1. Dotacja Starostwa Powiatowego w Kole 1.500,00
3. Przychody ze sprzedaży usług – zwiedzanie 2.028,50 0,91%
4. Pozostałe dochody

w tym:
1. darowizny
2. sponsoring
3. wpływy za książki
4. pozostałe dochody, wyżej niesklasyfikowane

10.174,00 4,55%

RAZEM DOCHODY: 223.452,50 100%

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2010r. wynosił: 79,46
( słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 46/100 ).

Wielkość pozyskanych środków pozabudżetowych  to wartość: 8.819,00
( słownie: osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100 ).

Sponsorzy i darczyńcy działalności Muzeum w roku 2010:     
 Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., 

 Sanitec Koło Sp. z o.o., 
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 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A., 

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

 ZPH IZOMER,

 osoby prywatne.

Wydatki Muzeum Technik Ceramicznych w roku 2010 kształtowały 
się następująco:

L.p. RODZAJ WYDATKÓW Kwota
wydatku

Udział
procentowy

1. WYNAGRODZENIA  
w tym:

121.085,58 54,17%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.592,58
2. Wynagrodzenia bezosobowe 12.493,00

2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 
DLA PRACOWNIKÓW
w tym:

25.056,26 11,21%

1. Składki na ubezpieczenie społeczne 16.474,14
2. Składki na Fundusz Pracy 1.831,95
3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 1.717,38
4. Odpis na ZFŚS 4.711,79
5. Szkolenie pracowników 321,00

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
w tym:

36.966,74 16,54%
1. Zakup materiałów i wyposażenia 20.454,11
2. Zakup akcesoriów komputerowych 3.898,96
3. Zakup książek 0,00
4. Zakup muzealiów 420,00
5. Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 12.193,67

4. USŁUGI OBCE
w tym:

34.379,69 15,38%
1. Zakup usług remontowych 1.720,20
2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy
     i naprawy bieżące

4.425,64

3. Zakup usług pozostałych 28.233,85
5. PODATKI I OPŁATY

w tym:
1.137,00 0,51%

1. Podatek od nieruchomości 1.137,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

w tym:
4.902,73 2,19%

1. Różne opłaty i składki 460,00
2. Podróże służbowe krajowe 1.611,81
3. Pozostałe koszty rodzajowe 2.830,92

RAZEM WYDATKI: 223.528,00 100%

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2010r. wynosi 3,96
( słownie: trzy złote 96/100 ).
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