6'0

Bf.
0
0)1
0

ŚB
0

$ Z
<
Z
IL

D

7

ę

.J

©

< lx

3

.3

Ś
R.
'y

1.0

i.0

(D

x'-- l x--

l.o l to

0
0

n.

Z
<
Z

S

3

>
E
D

'0

0

c:

0
0

0

ił>

I'x

0
0
0

'-a

0

o l (o
c> 1q'

b

rlN

0

F-

.J

D

N
C
N
c:

k

8

0

}>
}-

Z
B

E
<

8 8

8

8

l(ol c>Ł 0 0
Q Q 0
0

i

0
D

0
0 Zn
E 0 <1
>- a 2
0
B

>

'a
3

C

IH

Ś

0 0LO 10
l©

'(D

g 0

q

to
Q o
0 10
o
to
0 10

0
0
0
0
0

B

N

S

.5

Ż

3 0

ą

€

N

a)

N

N

g

3

'4&

8

=l <o

0

8

g'80
{Ś 0

I'K

0

I'x

0

Q

H

8 8

ę

0

I'x

0

0

Q

QIO

v'' l r'

x'- l x''

0
0
0
0Q

H

o lcnlo
Ulal
N
CN1-+ 1 CN
(01 rl

8

8
0 plp
0 010

8

a)

r

0
0

-'+

t.0

0

B

0

H
0

0

b

0
CN

I'x

t.0

0
0
0
0
0

H

Ć5T't5'tc>

0101 o
o l oolo

(D l -q l tO

(0 1'r- l Q-

'-a

Q

c:
c:
N
Q.

iO

l

N

0

n.+

lu
r

- -

Z

<
Q

N

0

B
<
Z

X

0

.X

X

X

X

X

X

.D

0
u)
0

.E

0

<
.J
D

>q

E
N

N

0

n

g

E

D
LU
N
D

E

a.

0

0

Z
<

c:

0

C

}-

0
0

N
N

C
N

0

Ś!g

Ś;g
gś ę

h
N
Q
3

a)

C

a 9
0 N

6'

0

N

0 0
C
C

ł

Z

+

~lg

m

N

<

0 'n l E
g glB
0
'1

0

C

g

2

Q

B
0

}

D

N

B

B

0

.Ę

0
C

C
C

C
+

Q < 1*

3: : :

$}

:

S : E: : : : : : : E E

:

$

! !

S5

6' .b
'm a

U2m.3WŁH
w pruszkowie

.

"i' ' "Rlfbasai:;jŹ'fLP0'".:"'"

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum Dulag 121

Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Pruszkowskiego

l stycznia - 31 grudnia 2017 r.
1.GROMADZENIEMUZEALÓW
l

Liczba muzealiów na koniec okresu sprawozdawczego wg zapisów w księgach inwentarzowych

Na koniec danego okresu

sprawozdawczego
547

2

Pozyskiwaniemuzealiów muzealia pozyskane w okresie sprawozdawczym

Ogółem
zakupy

Depozyty

w tvm
dary,
przekazy

depozyty

Planowanena
dany okres
sprawozdawczy
zakupy

%

wykonania
zakupy

Kosztzakupu/źródło
pochodzeniaśrodków

m uzealiów

1. archiwum Anny Danuty Skawińskiej przekazany przez Bożenę Sławinską
2. wykopaliska na terenie Szpitala Tworkowskiego przekazane przez Grupę Rekonstrukcyjną ,,Parasol

3. Podręcznabiblioteka muzealna

Muzeum na

Wpisyw
inwen tarzu
biblioteki
podręcznej
Muzeum

koniec 201 6

w 20] 6 r

Ogółem w
inwen ta rzu
biblia te ki

zakupy

dary,

depozyty

01.01

podręcznej

3].12. 20]6

3].12. 20]6

o].o]
3].]2. 20]6

501 pozycji

o].o]

4 pozycje

13 pozycje

11.KONSERWACJE
l ZABEZPIECZENIA
ZBIORÓW
l

Przeglądy konserwatorskie

liczba przeprowadzonych przeglądów

Muzeum Dulag 121 0d początku swej działalności zbiera rękopisy, dokumenty i pamiątki tworząc archiwum. Obiekty

muzealne są oceniane pod względem zarówno wymaganej konserwacji, jak i zabezpieczeniapodczasprzyjmowania do
zbiorów muzealnych. Kontrolny przegląd wszystkich zbiorów przeprowadzony został w listopadzie 2017 r. i wykazał
potrzeby konserwatorskich działań w zakresie odgrzybienia 2 obiektów(papier). Prace zostaną wykonane w pierwszym

kwartale 2018 r. w komorze Archiwum w Milanówku.

Konserwacje muzealiów liczba obiektów poddawanych konserwacji
Konserwacja

Konserwacja w okresie sprawozdawczym

wykonywana w
poprzednim okresie
sprawozdań
we

zlecane

własnym

na

zakresie

Zewnqtrz
32

0

3.

we w/aszym
zakresie

p/an l wykonane
0

0

na zleceniepoza
muzeum
'n
wykonanie
32
32

Zabezpieczenieelektroniczne i mechaniczneobiektu muzealnego, kontrole przeprowadzone na

terenie instytucji
Wyszczególnienie
wpisać, jakie zabezpieczenia

Zabezpieczeniap. poż.
naliza i monitoring
Podręcznysp !t (gaśnicel
Zabezpieczeniaantywłamaniowe
Czujkagazowa
wyjściuewakua

Ob/ekt, w któ/ym
zlokaiizowano dane
zabezpieczenia
SiedzibaMuzeum

Wjakim stopniu
spełniają wymogi
ustawowe
B.dobrym

SiedzibaMuzeum
Siedziba Muzeum
Siedziba Muzeum

B.dob
B.dobrym
B.dobrym

Kontrole systemu zabezpieczeniaprowadzone były w 2017 r. zgodnie z ustalonymi procedurami raz na kwartał
przez Firmę Hunters. W razie awarii firmę zabezpieczająca i konserwującą sprzęt wzywano do dokonania
naprawy.
Razw miesiącu, zgodnie z obowiązującą procedurą, przeprowadzana była kontrola i konserwacja podnośnika dla
niepełnosprawnych.
Dwukrotnie dokonano przeglądu pieca gazowego pod kątem jego sprawności i bezpieczeństwa
Cztery razy w roku dokonano oczyszczenia rynien sprowadzających wodę z dachu obiektu i przeprowadzono
kontrolę dachu.

W listopadzie 2017 r. dokonano badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantu
wewnętrznego przez Firmę ,,FIREPOL", wykonano zgodnie z zaleceniem pokontrolnym próbę ciśnieniową węża
hydrantowego H-25/30 - próba dała pozytywny wynik. Dokonano przeglądu gaśnic, w wyniku którego

wymienionojedną z nich.
B

W grudniu 2017 r. przeprowadzono okresową - roczną kontrolę obiektu zgodnie z art. 62 ust. pkt l a, b i c ustawy
Prawo Budowlane budowlanego w zakresie konstrukcyjnym i instalacyjnym. Kontrolę przeprowadziła Firma
Insurance&Banking

Service SP. z o.o. SP.K.

W grudniu 2017 r. przeprowadzonookresową kontrolę instalacji elektrycznej i odgromowej. Kontrolę
przeprowadziła Firma Insurance&Banking Service Sp. z o.o. Sp.K.

111.
REMON'W, INWESTYCJE,
MODERNIZAaE, NAPRAWY, ZAKUPYSPRZĘTUMUZEALNEGOW MUZEUM

DULAG121
Zestawianie wydatków na remonty i napraw w 2017 roku

l
2
3

Inwestycje i modernizacje w 2017 r. nie prowadzono inwestycji i modernizacji w Muzeum Dulag 121
Zakupy sprzętu muzealnego w 2017 r
SEJF

2 4S8,77 grudzień 2017

LAPTOP

2 849,00 grudzień 2017

ROWER

1 499,00 grudzień 2017

UPS

grudzień 2017

SKANER

259,00 czerwiec 2017

DYSKZEWNĘTRZNY(zabezpieczenie
danych)

299,00 kwiecień 2017

MEBLE

1 774,98 Sierpień i grudzień 2017

OGÓŁEM

9 939,75

IV. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA l BADANIA NAUKOWE, PROJEKTY
BADAWCZE,

DIGITALIZACJA
POZYSKANYCH
ZBIORÓW
1.

Inwentaryzacja zbiorów
Liczbawpisów do księgi inwentarzowej w okresie sprawozdawczym: 30 obiektów muzealnych;
Liczba muzealiów przygotowanych do wpisania do księgi inwentarzowej:

2

0;

Pracei badania naukowe odnoszącesię do zbiorów, kolekcji, przygotowywanie katalogów
1.) Realizacja projektu badawczego ,,Lista Pamięci". Polega on na ewidencjonowaniu więźniów
obozu Dulag 121 i przeprowadzaniu ankiet badawczych oraz ich opracowywaniu i wprowadzaniu

do bazy elektronicznej i udostępnianiu na portalu internetowym.
Od początku stycznia do końca grudnia 2017 r. sporządzono 171 ankiet,
opracowano i wpisano na Listę Pamięci 171 ankiety, co dało łącznie 1594 ankiety opracowanych
lw opracowaniu i dowpisania pozostaje na koniec 2017 r. o ankieta
Na stronie internetowej na Liście Pamięci znalazło się łącznie 23 383 osoby, z czego
więźniowie obozu Dulag 121 - osób 22899
- udzielający pomocy więźniom -- osób 484

Podczasprzenoszeniadanych zestarej strony internetowej na nową stronę usunięto dublety, które
pojawiły się w wyniku nakładania się prowadzonych kwerend archiwalnych i danych pochodzących z ankiet

personalnych

2.) Prowadzono prace nad przygotowaniem do druku wspomnień świadków historii zgromadzonych
przez Muzeum Dulag 121 (prace edytorski-redakcyjne).
Przygotowano do publikacji w ,,Głosie Pruszkowa" i opublikowano 12 tekstów wspomnieniowych.
3.) Prowadzono nagrania audio --wykonano 20 nagrania świadków historii. Łączna liczba nagrań
w archiwum Muzeum wywiadów wynosi 247.
Na stronie Muzeum Dulag 121 udostępnionych jest 21 nagrań audio i 6 video świadków historii.
4.) Przepisane z nagrań audio 41 wywiadów ze świadkami historii oraz przepisano wprowadzając do

elektronicznej bazy muzealnej ll wspomnień świadków historii przekazanychw formie papierowej.

V.

STRONA INTERNETOWA MUZEUM DULAG 121

Zaprojektowana i wykonana w 2016 r. nowa strona internetowa w roku 2017 była konsekwentnie
rozbudowywana o zasoby archiwalne i edukacyjne. Dwa jej działy ENCYKLOPEDIA
MUZEUM DULAG121
i PRUSKOVIANAsłużą prezentacji materiałów pozyskanych i opracowanych przez zespół Muzeum i tym
samym pozwalają na udostępnianie materiałów, których Muzeum nie może przedstawić na ekspozycji
muzealnej. Tak więc na podstronie zatytułowanej ENCYKLOPEDIA
zamieszczonych zostało 121 haseł

ilustrowanych fotografiami i dokumentami, a na podstronie PRUSKOVIANA
72 hasła. Do Archiwum
fotograficznego pozyskano,zdigitalizowano i opisano 628 fotografii historycznych.
VI

PROJEKTY PRZYGOTOWANE

w ramach

PROGRAMOW

MINISTERIALNYCH,

EUROPEJSKICH l INNYCH=

1) Przygotowano projekt do Programu MKiDN .,NIEPODLEGŁA"zatytułowany ,,Pruszkowski Tydzień z

Niepodległą'. W konkursieotrzymał on nie tylko pozytywną ale również wysoką ocenę ( 6. pozycjaw skali kraju),
kwalifikującą do pozyskania dotacji we wnioskowanej kwocie 24 400 zł
Praca nad przygotowaniem projektu trwała od 20 września do 30 października a jego realizacja od 30 października
do 12 listopada 2017 r. Ewaluacja projektu została zakończona do 30 listopada. Podczas realizacji projektu
zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, wśród których zalazły się :

wystawa fotograficzna: PruszkowskaNiepodległa dawny Pruszkóww fotoplastykonie;
wystawa planszowa ,,Początki Mechaników" przygotowana wspólnie z Pruszkowskim Stowarzyszeniem
Patriotycznym;
2 wykłady poświęcone historii działań mających na celu odzyskanie niepodległości w Pruszkowie:
Pruszków na drogach do niepodległości" i ,,Pruszkowski przemysł a niepodległość"
l wykład poświęcony Tadeuszowi Kościuszce i roli jaką odegrał mit sławnego Polaka w procesie

odzyskiwania niepodległości- ,,TadeuszKościuszko-- republikanin równy królem. Biografia i legenda
Gra miejska ,,Mała , wielka historia Pruszkowa'

3 wa rsztaty wielopokoleniowe poświęcone tematowi niepodległości;
lekde muzealne wg scenariusza ,,Drogi do Niepodległości" - przeprowadzono łącznie 28. bezpłatnych
lekcji muzealnych, w tym 19. dla szkół podstawowych i 8. ponadpodstawowych a także i zajęcia dla
przedszkola na specjalne życzenie;
przygotowa nle i przeprowadzenie 2. spacerów historycznych po miejscach związanych z odzyskiwaniem
niepodległości w Pruszkowie;
organizacja koncertu ,,Od niepodległej do Niepodległej"

opracowanie, wydanie (2 000 egz.)i rozpropagowanie jednodniówki ,,PruszkowskaNiepodległa
opracowa nie, wydrukowanie i rozpropagowa nie ,,Pruszkowskiego Spacerownika Niepodległościowego

(2 000egz.)
B

przygotowanie, wydrukowanie i rozpropagowanie okolicznościowychpocztówek historycznych

Projekt zakończył się sukcesem. Wzięło w nim udział ponad 1 200 osób zaangażowanych czynnie,
rozpropagowano materiały wydawnicze wśród 2 000 osób. Ewaluacja projektu została zaakceptowana przez Biuro

Niepodległa" MKiDN. Projekt Muzeum Dulag 121 i jego realizacjazostały wytypowane do przedstawienia w
materiałach MKiDN jako wzorcowe.

21Przygotowano projekt do Programu MKiDN ,,Kultura i Interwencje" zatytułowany ,,Staracegła - nowa cegła.
Festiwalżbikowskichopowieści". Złożonywniosek nie otrzymał wymaganej liczby punktów (zabrakło 6 pkt.) a tym
samym Muzeum nie uzyskałodotacji na jego realizację.
VI

Udział w konferencjach, badaniach i wyjazdy terenowe.
Współpraca z ośrodkami badawczymi i muzeami.

1.

Referat ,, Losy wypędzonych podczas i po Powstaniu Warszawskim warszawiaków w obozie Dulag 121 oraz
pomoc im udzielana przez ludność okolicznych miejscowości l na ternie Generalnego Gubernatorstwa"

wygłoszonyprzezMałgorzatę Bojanowskądyrektora Muzeum Dulag 121 na konferencji organizowanej przez
Muzeum Pawiakw Warszawie( Oddział Muzeum Niepodległości)- luty 2017 r.
2

Zgodnie z podpisaną przez Muzeum Dulag 121 umową o współpracy z Fundacją ,,Polsko-Niemieckie Pojednanie
w ramach programu ,,Pozyskiwanie, weryfikacja i scalenie informacji celem uzupełnienia istniejącej
komputerowej, imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod
okupacją niemiecką w latach 1939-1945, uruchomionego przez Instytut Pamięci Narodowej przygotowane zostały
i przekazane do Programu ,,Straty Osobowe i Ofiary Represji pod Okupacją Niemiecka" specjalnie przygotowane
listy osób przechodzących przez obóz Dulag 121 w liczbie 20 000 uwzgledniające niezbędne dane. Czas
wykonania zadania - l miesiąc pracy dwóch pracowników merytorycznych.

3

Prelekcje/wykłady dyr. Małgorzaty Bojanowskiej trwa rzyszącewystawie ,,Solidarnośći wsparcte" miały miejsce
w Podkowie Leśnej,Brwinowie, Mszczonowie, Bystrej.

4

W lipcu 2017 r. Muzeum Dulag 121 podpisało umowę o współpracy z Oddziałem Warszawskim Instytutu Pamięci
Narodowej w ramach której w Muzeum Dulag 121 organizowane są spotkania historyczne, wykłady, lekcje
i warsztaty muzealne, wystawy przygotowane przez IPN. Zgodnie z umową Oddział Warszawski IPN pokrywa
koszty honorariów dla wykładowców, Muzeum przygotowuje plan spotkań, zajmuje się ich promocją

i organizacją.Dziękipodpisaniu umowy Muzeum Dulag 121wprowadziło do swej oferty nowy cykl spotkań
Przystanek Historia w Muzeum Dulag 121", zrealizowała dwa pokazy filmowe a także gości wykładowców IPN
w ramach cyklu przygotowanego przez IPN w związku z 100. Rocznicąodzyskania Niepodległości zatytułowanego
AKADEMIA NIEPODLEGŁOŚCI

VI. Ruch muzealiów : wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz wypożyczenia muzealiów do
instytucji od innych podmiotów;
Pozamuzeum nie dokonywano wypożyczenia zbiorów muzealnych
DoMuzeum nie wypożyczanozbiorów z innych muzeów

VII. WYSTAWIENNICTWO

1. Wystawy stałe
Muzeum pracujew oparciu o stałą wystawę zorganizowanąwg scenariuszaprzygotowanego we współpracy Starostwa Powiatu
Pruszkowskiegoz Muzeum PowstaniaWarszawskiego.Powierzchnia, którą Muzeum dysponuje nie pozwala na zbudowanie innej stałej
ekspozycji muzealnej bez demontażu obecnej

Stała ekspozycjazostała wzbogacona o makietę obozu Dulag 121 wykonaną w skali 1:160, zajmującą powierzchnię 7,5 m x 2,5m.
Makietę zbudowanona antresoli muzealnej.
Muzeum Dulag121 nie dysponuje przestrzenią pozwalającąna budowę innej wystawy stałej.

2. Wystawy czasowe

Prezentacja wystawy ,,Solidarność i

Wsparcie"w Podkowie Leśnej

Termin

Miejsce prezes tacie

prezentowania
a
13.01 - 31.01
2017

(wpisać: siedziba /

Centrum Kultury i
Inicjatyw
Obywatelskich w
Podkowie Leśnej

Przeprowadzone działania

pokazfilmu ,,ExodusWarszawy
1"(scen. Grzegorz Szuplewski)

wykład dyr. M. Bojanowska
przygotowanie projektu plakatu

2

Prezentacjawystawy .Solidarność i

Wsparcie"w Brwinowie

3

Prezentacjawystawy ,,Solidarność i

wsparcie" w Mszczonowie

4

Wystawa ,,Kobiety Pistolety" wypożyczona z

Muzeum Stutthof

5

Prezentacjawystawy .Solidarność i
Wsparcie" w NSA podczas Nocy Muzeów

Wystawy obejrzało łącznie około 4 600 osób

VIII

Statutowa oferta edukacyjna i kulturalna skierowana do indywidualnego i zbiorowego
odbiorcy, w tym m.in. wykłady, prelekcje, spotkania wspomnieniowe, obchody, imprezy, Klub
Młodego Historyka i Klub Bardzo Młodego Historyka etc.

Muzeum Dulag 121 organizuje 5 cykli spotkań muzealnych

1. Cykl- ,,KartvHistorii"

cykl spotkań tematycznych;

l.P.

Temat

1.

Powstanie styczniowe w ocenie i
działaniachJózefa Piłsudskiego

2.

Kazimierz Lekki ,,Bradl" -- życie

dobrze spełnione

.-''-\

3.

Wypędzeni 1944. Przym umowe

wysiedlenia podczasll wojny
światowej.

W spotkaniach udział wzięło około 460 osób

2. Cykl - ,,NaszeKorzenie"

spotkania genealogiczne

Temat

Prelegent

Biblioteki cyfrowe - czegomożemy
dowiedzieć się z nich o przodkach?

Alan Jakman, genealog

redaktor miesięcznika,,More
Maiorum"

Genealogia ziemian - ziemianie w
genealogii

25.03.2017

Piotr SzymonŁoś

Z Kresów przez Mandżurię do Wolnej
Polski

13.05.2017

Andrzej Piotr Lesiecki

W spotkaniachudział wzięło około 180osób

3. Cykl - ,,Pamięć Kresów" - cykl organizowany razem PruszkowskimTowarzystwem
Patriotycznym

Temat

Prelegent

Kresy pod zaborami - działania

Małgorzata Włodek

Polaków na rzecz podtrzymania
tożsamości narodowej

Pruszkowskie St

Kresowe miasta wielu religii

ie

Patriotyczne
18.02.2017

Melchior laku bowski

Prelekcja z pokazem

Maksymilian Sas

multimedialnym

współautorzy książki,,Miasta
wielu religii. Topografia
sakralna ziem wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej"
Odradzanie się Polski 1914-1920 a

i Edward

4.06.2017

sprawa Kresów Wschodnich

Radziejewski - Pruszkowskie

prelekcja z pokazem
multimedialnym

StowarzyszeniePatriotyczne
oraz JacekZegadowicz
Muzeum Dulag 121

W spotkaniach udział wzięło około 120 osób

4. Cykl ,,Pruskoviana" -- nowy cykl spotkań poświęcony historii Pruszkowa
l.P.

Temat

Data

Prelegent

Forma

14

żbików na starych fotografiach

25.02.2017

Tadeusz HuberUakubowski

Spotkanie

wspomnieniowe
połączone z

prezentacją zbioru
starych fotografii
prowadzone

przez

Macieja Boenischa

15

Stary Pruszków na moich rysunkach

18.03.2017 l Jerzy Blancard

Spotkanie

wspomnienlowe
połączone z
prezentacją
multimedialną

--

spotkanie
prowadzone przez

Małgorzatę
Bojanowską

16

Trzy pokolenia pruszkowskich

8.04.2017

l Marek Górsk

Spotkanie

zegarmistrzów -- dzieje rodziny
Górskich i historie pruszkowskich

wspomnleniowe

zegarów

prezentacją

połączone z

multimedialną
prowadzone przez

MaciejaBoenischa
Od endeków do komunistów

24.06.2017

Polityka w międzywojennym
Pruszkowie

Marian Skwara - autor
książki ,,Historia Pruszkowa"

Wykład połączony z
prezentacją

multimedialnej

Gdzie w Pruszkowie jest ulica
Fabryczna?Spacer po śladach
go przemysłu

2.07.2017

Agata Gołąb

Spacer historyczny po
Pruszkowie

Spacer po Pruszkowie śladami
Wielkiej Wojny

23.07.2017

JacekZegartowicz

Spacerhistoryczny po

Pruszków na trasie Kolei

18.11.2017

Hubert Bojarski - Stacja
Muzeum (dawne Muzeum
Kolejnictwa)

Wykład połączony z

Warszawsko-Wiedeńskiej

prezentacja

multimedialną

W spotkaniachudział wzięło około 440 osób

5. Cykl ,,Przystanek Historia w Muzeum Dulag 121" -- nowy cykl organizowany wspólnie z
warszawskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
l.P.

Temat

Data

21

Jaster - tajemnica Hela

16.07.2017

22

Okupacja niemiecka w filmie polskim

16.10.2017

Prelegent

Forma
Pokazfilmu

prof. dr hab. Jerzy Eisler

wykład

dyrektor w warszawskim
oddziale IPN

23

KLWarschau- fakty l mity

30.11.2017

Hubert Kuberskiz

wykład

Oddziałowego Biura IPN w

Warszawie

24

25

Emil Barchański- najmłodsza ofiara
stanu wojennego

5.12.2017

Józef Piłsudski - twórca Niepodległej

11.12.2017

Marcin Łaszczyńsk

pokazfilmu .Sprawa
Emila B. + wykład

dr. Anna Adamus i prof. dr

Wykład w ramach

hab. Jerzy Eisler

organizowanej przez
IPN ,,Akademii

Niepodległości"

organizowany dla
szkół w którym

uczestniczyło 120
uczniow z
pruszkowskich liceów

W spotkaniach udział wzięło około 360 osób

6. Wykłady przeprowadzone w ramach projektu ,,Pruszkowski Tydzień z Niepodległą"
Temat

Prelegent

Pruszków na drogach do

dr Mirosław Wawrzyński

niepodległości
przemysł a

niepodległość

lO.11.2017

dr Mirosław Wawrzyńsk

przygotowana we
współpracy z
Pruszkowskim
Stowarzyszeniem
Patriotycznym
28.

Tadeusz Kościuszko - republikanin

11.11.2017

dr hab. Piotr Ugniewski

równy królem. Biografia i legenda.

W spotkaniach udział wzięto około 120 osób.

8. Spacery przeprowadzone w ramach projektu ,,Pruszkowski Tydzień z Niepodległą"

l.P.

Temat

30

Samorządność i Niepodległość--wspólna

l 4.11.2017

Maciej Boenisch

Spacer historyczny

AleksandraWajda

Spacer historyczny

droga
5.11.2017

W spotkaniach udział wzięło około 40 osób

9. Spacery historyczne

l.P.

Temat

32.

Wola: ,,Zośka" i .,Magda-Pudel", Pluton

pancerny batalionu ,,Zośka"

33.

Południowe Reduty Starego Miasta:

poeci na barykadach. Baczyński,rajcy,
Straiński

W spotkaniach udział wzięło około 220 osób.

W ramach spotkań cyklicznych Muzeum Dulag 121 zorganizowało 36 spotkania historyczne. Wzięło w nich
udział okolo 1830 osób. Wstęp na spotkania jest bezpłatny.

10. Koncerty
Muzeum Dulag 121 zorganizowało w 2017 r. następujące koncerty
l .

Od Niepodległej do Niepodległej 12 listopada2017 r. Koncert zespołu Iwony Kowalik- SzadkowskiejW spotkaniach

Udział wzięło około 120 osób.

2.

Obrazy niewoli obrazy wolności, koncert w wykonaniu Huberta Bojarskiego z okazji rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego 17 września

3.

Rodzinne kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca ,,Polski Łan" 28 grudnia 2017 r

W spotkaniach udział wzięło około 140 osób

11. Noc Muzeów 20 maja 2017, naktórązłożyły
się
Godz. 16:00 - 24.00 Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Dulag 121 oraz wystawy czasowej ,,Kobiety P/sforety"
Wystawa .,Kobiety Pistolety" opowiada o losach 40 sanitariuszek i łączniczek z Mokotowa biorących udział w Powstaniu Warszawskich,

które trafiły do obozu przejściowegoDulag 121, a następnie jako jeńcy wojenni do KLStutthof.
16.00, 17.00, 18.00 Warsztaty dla dzieci Jak powstawał Pruszków.
animatorzy Muzeum Dulag 121 zaprosili dzieci do wspólnej zabawy na mapach oraz odkrywania historii Pruszkowa poprzez gry i konkursy
18.00 - 18.45 - Projekcja film u dokumentalnego Exodus lń/arszawy 1944 (2004).
Dokument Exodus Warszawy .1944, w reżyserii Grzegorza Szuplewskiego był pierwszą produkcją, która w rzetelny sposób przedstawiała
temat wypędzenia ludności cywilnej ze stolicy podczas Powstania Warszawskiego i tuż po jego zakończeniu.

21.00 - Koncert Orkiestry Dętej ,,Pruszkowianka" pod batutą Adama Malcherka
21.00 - 22.45(spacer 1) 23.00 - 00.45(spacer 2)
Nocne spacery po terenie byłego obozu Dulag 121 oprowadzanie SzymonKucharski.
Dz/kłania:praca koncepcqna nad ofertą; współpraca z organizacjami pozarządowymi; logistykai obsługa wydarzenia; promocja

wydarzenia.
W spotkaniach udział wzięło około 860 osób.
6. Klub Bardzo

Młodego

Historyka

- dedykowany uczniom szkół podstawowych, odbyły się 24 spotkania

klubowych, które odbywały się raz w tygodniu od stycznia do czerwca 2017r i ; w zajęciach uczestniczy od 15 do 20
dzieci. /480 osób dzieci łącznie/

7. Klub Młodego

Hl$tQryką

dedykowany uczniom gimnazjów, odbyło się 20 spotkań; Zajęcia odbywały się raz

w tygodniustyczniado czerwca,uczestniczyw nich od 10 do 15 uczestników/300 osóbłącznie/
8.zzFerie zimowe

dedykowane dzieciom w wieku od 7 do 12 lat przygotowywane przez Muzeum Dulag 121

13, 15 lutego 2017 (tydzień 1)- Spotkania z kreskówką i komiksem
20, 22 lutego 2017 (tydzień 11)- Poznajemybaśnie i legendy warszawskie
zajęcia w siedzibie Muzeum Dulag 121 w godz. 11-14

Wycieczkiśladami historii l muzyki
14 lutego -- Wycieczka do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
21 lutego - Wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
W zajęciachprzygotowanych na ferie zimowe wzięło udział ogółem 94. Dzieciw wieku od 7 do 12 lat

9."Wąkacię ; Historią p! My ęy

PUląg !ZI - Lipiec 2017

Zajęciaodbywać się będą w trzech cyklach:,,Podróżemłodego historyka", ,,Teatralia z historią w tle" i ,,Historia zaklęta w glinianym
dzbanie"
1.
2.
3.
4.
S.

4 lipca, godz.I0-13 Z Sherlockiem Holmesem po starym Londynie -- zajęciaw Muzeum Dulag 121
5 lipca, godz.I0-16 W Teatrze Króla Stasia- wycieczkado Łazienek Królewskichi warsztatyteatralne
6 lipca, godz.IO--13 Mistrzowie glinianego rzemiosła - zajęcia w Muzeum Dulag 121
11 ]ipca,godz. ]O-].5:30 Magia dźwięków - wycieczkado Muzeum Azji i Pacyfikuoraz zajęciaplenerowe
12 lipca,godz. IO--13 Teatr, scena i kulisy warsztaty teatralne cz. 11-zajęciaw siedzibieMuzeum Dulag 121 oraz w Parku Kościuszk

w Pruszkowie

6. 13 lipca, godz. I0-13

Gra ,,stara i nowa cegła" warsztaty z ceramiki cz. 11-zajęcia w Muzeum Dulag 121

7. 18 lipca, godz. I0-13
8. 19 ]ipca, godz. ].0-13

Przygoda w Szwecji -- zajęcia w siedzibie Muzeum Dulag 121 oraz w Parku Kościuszki w Pruszkowie
W masce i bez maski. Warsztaty teatralne cz. lii -- zajęcia w Muzeum Dulag 121

9. 20 lipca, godz.IQ-13

Warsztaty z ceramiki cz. 111.
Wizyta w pracowni rzeźby -- zajęcia w siedzibie Muzeum Dulag 121 oraz w MDK Pałac

Sokoła w Pruszkowie

W zajęciach udział wzięło łącznie około 96 osób.

10. Kolędowanie

Nadziei

-- impreza dla rodzin Powiatu Pruszkowskiego pod patronatem Starosty Pruszkowskiego

Pana Maksyma Gołosia

opowieść bożonarodzeniowa bajarza
wspólne śpiewanie kolęd;
tworzenie niezwykłych mechanicznych szopek,

tworzenie papierowych szopek i książeczek przestrzennych;
.zabawa z Bajkostworami;

wizyta Śnieżynkiz świątecznymi podarunkami- każdedzieckootrzymało książkędostosowanado wieku
słodki noworoczny poczęstunek przygotowany przez gospodarza spotka nia - restau rację ,,Uciera nie Treści

W imprezie wzięło udział 180 osób.

ll.

OBCHODY ROCZNIC l ŚWIĄT HISTORYCZNYCHW POWIECIE PRUSZKOWSKIM

1. obchody rocznicy aresztowania Szesnastuw Pruszkowieorganizowane przez Powiat Pruszkowski przy udziale
Muzeum Dulag 121
1. Pokazy filmu dokumentalnego ,,Processzesnastu:

2. Obchody Narodowego Dnia Pamięci,,Żołnierzy Wyklętych" w Powiecie Pruszkowskim
1. Wykład dr Płużańskiego,,ŻołnierzeWyklęci i ich oprawa;y
3. Obchodami ,,Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc" organizowane przez Powiat

Pruszkowski, Miasto Pruszków i Muzeum Dulag 121.
4. Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących im Pomoc,
Muzeum Dulag 121 wraz z Powiatem Pruszkowskim zorganizowało Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i
niosących im pomoc pod Pomnikiem Tędy PrzeszłaWarszawa.

Złożyły się na nie:
Częśćl warszawska
IX Marszu Powstańców Warszawskich iktóry przeszedł ulicami Warszawy spod Pomnika Powstania Warszawskiego na PI
Krasiński, organizowany wspólnie z Fundacją Edukacji Historycznej)

Częśćll w pruszkowska
Marsz Pamięci Ludności Cywilnej Powstańczej Warszawy połączony z rekonstru kcją historyczną

segregacjiwypędzonychwarszawiaków
Część111
oficjalna obchodów na terenie dawnego obozu Dulag 121
W wydarzeniu wzięło udział łącznie około 1 600 osób -- gości , w tym 300 przygotowanych podczaszorganizowanych przez
Muzeum Dulag 121 warsztatów i prób rekonstruktorów i wolontariuszy, którzy wcielili się w rolę wypędzonych

warszawiaków.
Zespół Muzeum Dulag 121 wykonał wszystkie prace związane przygotowaniem obchodów począwszy od pozyskania
partnerów, sponsorów, wymaga nych zgód, pozyskiwania do udziału gru p rekonstrukcyl nych i wolontariackich, przewoźnika
na trasie Warszawa Pruszków, promocji wydarzenia w mediach, przygotowania materiałów promocyjnych i zaproszeń
wysyłanych m.in. do 1200 świadków historii. Dokonano wypożyczeń kostiumów i rekwizytów. Prace nad przedsięwzięciem
trwały od czerwca do października 2017 r.

8. Imprezv przygotowywane przez Muzeum Dulag 121 we współpracy z innymi podmiotami
1.

- 31 Rajd ,Szlakiem Naszej Historii" ..żołnierze Wyklęci -- żołnierze Niezłomny" organizacja przejścia
przez Muzeum Dulag 121 i wizyty przy pomniku .Tędy Przeszła Warszawa" - przygotowanie zadań dla uczestników - udział

wzięło 380 osób; kwiecień 2017
2.

Ze SnołecznvmPodkowiańskim LiceumOgólnokształcacvm- Podkowiański Festiwal Gier Planszowych (Muzeum przygotowało
turnieje gier historycznych);/48 osób/

3.

Muzeum wzięło czynny udział w organizowanym przezPowiat Pikniku Organizacji Samorządowych
Powiatu Pruszkowskiego. Muzeum wystąpiło z quizami dla dorosłych i dla dzieci oraz warsztatami plastycznymidla rodzin.
/z oferty Muzeum Dulag 121 skorzystało ok. 220 osób/.

g.Obsługiwane na terenie dawnego obozu Dulag 121 iw muzeum pięć skrzynek geocachinowych, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

IX FREKWENCJA: ZWIEDZAJĄCYCH l KORZYSTAJĄCYCHZ OFERTY MUZEALNEJ OGONEM

Liczba zwiedzający :

W grupach zorganizowanych - 2 343 osób ,
lw tym młodzież szkolna - 2 048 uczniów w grupach zorganizowanych).
+ gru py zorganizowane 295

Zwiedzającyindywidualnie:
sprzedano biletów normalnych - 321;
sprzedano biletów ulgowych
- 1144;
Zwiedzających bezpłatnie -

w tym :
zwolnionych z opłat np. osoby przechodzące przez obóz, kombatanci dzieci do lat 7, osoby towarzyszące
w ramach biletu rodzinnego - 1470 ;

Liczbaniebiletowanych osób, które skorzystały z oferty muzealnej: ll 058
z okazji innych imprez okolicznościowych,cyklicznych(spotkaniamuzealne,spotkania historyczne, koncerty
pokazy filmowe, pikniku, śniadania

Liczbałącznaosób, które skorzystałyz oferty muzealnej- 14 871;
Liczba odwiedzających stronę internetową muzeum -

199 805.

X. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE, MATEjiIAŁY PROMOCYJNE
Wydawnictwa
1.

2.

Opracowanie, projekt graficzny i druk jednodniówki ,, PruszkowskaNiepodległa" w nakładzie2 000 egz
Opracowanie, projekt graficzny i druk SpacerownikaNiepodległościowego2000 egz

3. Publikacje w prasie
1.

W ,,Głosie Pruszkowa" od września w 2017 r. ukazało się 12 tekstów z cyklu ,,Historie opowiedziane po
latach" opatrzonych materiałami ilustracyjnymi . Muzeum Dulag 121 stale współpracuje z miesięcznikiem

pruszkowskim. W ramach współpracy Muzeum uzyskałobezpłatnie jedną stronę gazety do publikacji
materiałów dotyczących historii obozu Dulag 121 i miesięcznego kalendarium.

XI. EDUKACJA,
UPOWSZECHNANIE,
PROMOCJA
Lekcje i warsztaty muzealne, w tym wyjazdowe - 138;
Prelekcje dla grup zorganizowanych na ekspozycji i terenie dawnego obozu Dulag 121 - 21;

sprowadzanie po muzeum i terenie dawnego obozu Dulag 121 - 78;

Oferta dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Tematy lekcji są realizowanewg scenariuszydostosowanych do
podstawy programowej oraz wieku i możliwości poznawczychuczniów.Tematy lekcji, choć na różnych poziomachszkół się powtarzają, są
realizowanewg innych scenariuszydostosowanych do wieku odbiorców.
Szkoła Podstawowa:
1.

Skrzyniaskarbów

2.

Historia obozu Dulag 121

3.

Organizacjaobozu Dulag 121

4.
5.

Losy ludzi przetrzymywanych w obozie Dulag 121 i niosących im pomoc pruszkowian
Makieta obozu Dulag 121

6.

Powstanie Warszawskie dzień po dniu

7.

żołnierze Wyklęci

8.

ll listopada - pierwszy dzień wolności

9.

Znaki państwa polskiego

10.

Historiaw bajce ukryta
Co to jest muzeum?
Naszamapa Pruszkowa
Ucieczka

11.
12.
13.

14
15

życie codzienne i konspiracja w Pruszkowie lat wojennych
LEKCJEvVYJAZDOWE:

. Powstanie Warszawskie dzień po dniu
. Żołnierze Wyklęci

Co to jest muzeum?
' Quiz historyczny
ll listopada - pierwszy dzień Wolności
8

16.

Znaki państwa polskiego

LEKCJEOKOLICZNOŚCIOWE

Gimnazjum
1.

2.
3.
4.

Historia obozu Dulag 121
Organizacja obozu Dulag 121

Losyludzi przetrzymywanychw obozie Dulag 121 i niosącychim pomoc pruszkowian

6.

Obóz Dulag 121 w relacjach świadków historii
Makieta obozu Dulag 121
Powstanie Warszawskie dzień po dniu

7.

żołnierzeWyklęci

8.

ll listopada - pierwszy dzień wolności

9.

Znaki państwa polskiego
Historia w bajce ukryta

5.

10.
11.
12.

Propagandaw PRL
Co to jest muzeum ?

13
14

Ucieczka (edukacyjna gra muzealna )
życie codzienne i konspiracja w Pruszkowie lat wojennych

15

SPACERY EDUKACYJNE:

16

e

Historia Pruszkowa;

e
e

Obóz przejściowy Dulag 121;
Cmentarz pruszkowski;

8
Cmentarz żydowski
LEKCJE
WYJAZDOWE:
Powstanie Warszawskie dzień po dniu

ŻołnierzeWyklęci
'Co to jest muzeum?
Quiz historyczny
ll listopada - pierwszy dzień wolności
17.

Znakipaństwa polskiego
LEKCJE
OKOLICZNOŚCIOWE:
Drogi do niepodległości,

Szkoła ponadgimnazjalna:
1.
Historia obozu Dulag 121

2.

Organizacja
obozuDulag121

3.

Losy ludzi przetrzymywanych w obozie Dulag 121 i niosących im pomoc pruszkowian

4.
5.

Obóz Dulag 121 w relacjach świadków historii
Powstanie Warszawskie dzień po dniu

6.

żołnierzeWyklęci

7.

ll

8.

Coto jest muzeum?

9.
10.

Propaganda w PRL
życie codzienne i konspiracja w Pruszkowie lat wojennych

11.

Ucieczka (edukacyjna gra muzealna)

12.

SPACERY EDUKACYJNE:

listopada - pierwszy dzień wolności

. Historia Pruszkowa

Obóz przejściowy Dulag 121
+

Cmentarz pruszkowski
Cmentarz żydowski

13.

LEKCJEWYJAZDOWE:

. Powstanie Warszawskie dzień po dniu

. żołnierze Wyklęci
' Co to jest muzeum?
eQuiz historyczny
ll listopada - pierwszy dzień wolności
. Ballada o stanie wojennym

LEKCJ
EOKOLICZNOŚCIOWE:
,,Drogi do Niepodległości

.'''''\

Dodatkowo na życzenie szkół lekcje okolicznościowe ,,Czego o powstaniu styczniowym możemy się dowiedzieć
z malarstwa i starych fotografii?" , ,,Powstanie styczniowe: Warszawa przed i po" , ,,Bohaterowie powstania 1863: zacni
weterani, genialni naukowcy, nietuzinkowi artyści. . . w historii świata'

l

Oferta dla Klubów Seniora i Uniwersytetów 111
Wieku
Oferta obejmuje wykłady i prelekcje, oprowadzanie po ekspozycji przez przewodnika, uczestniczenie
w spotkaniach rocznicowych, imprezach kulturalnych, udostępnianie archiwaliów muzealnych.
Dzfa/an/a; przygotowanie spisu Klubów Seniora i Uniwersytetów 111
Wieku działających w powiatach:
pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, warszawskim - zachodnim, piaseczyńskim, mińskim oraz w Warszawie;
przygotowanie tekstu oferty; rozesłanie oferty pocztą tradycyj ną oraz elektro niczną.
Miały miejsce trzy wykłady w gminach Pruszków, Raszyn,Nadarzyn dyr. Małgorzaty Bojanowskiej wygłoszone na
spotkaniach Uniwersytetu 111Wieku dot. historii obozu Dulag 121 i losów wypędzonych

2

Oferta dla biur turystycznych Oferta obejmuje wykłady i prelekcje, oprowadzanie po ekspozycjioraz po terenie
dawnego obozu przez przewodnika.

Dz/alan/a; uaktualnieniespisu biur turystycznych działającychw Polsce; rozesłanieoferty pocztą tradycyjną oraz
elektro niczną.

XII. WSPÓŁPRACA / DOSTEPNOŚĆ OFER'IY
Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządovWmi,
samorządami, mediami, sponsorami, innymi, współpraca historyczna; zakres współpracy:
1.

- Szkoły powiatu pruszkowskiego i grodziskiego: rozsyłanie oferty edukacyjnej, przyjmowanie grup szkolnych

2.

- Muzea: Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego,Muzeum Powstania Warszawskiego: promocja wydarzeń
Culotki,plakaty), bezpłatne przyjmowanie dzieci na zajęcia lub zwiedzanie; uczestnictwow konkursachorganizowanych
przez muzea.

3.

Domy kultury, biblioteki: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Dom Spotkań z Historią w Warszawie,

Miejska i Powiatowa KsiążnicaIm. H. Sienkiewiczaw Pruszkowie (wszystkiefilie oraz biblioteki gminne podlegające
Bibliotece w Pruszkowie),Miejski Dom Kultury ,,Kamyk" w Pruszkowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie,gminne
wśrodki kultury - promowanie oferty, pozyskiwanie bezpłatnych książekdo księgozbiorupodręcznegoMuzeum
wzajemne uczestnictwow wydarzeniachkulturalnych organizowanych przez placówki; bezpłatne przyjmowanie dzieci na
zwiedzanie.
4

Instytucje publiczne: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, wspótpraca w zakresieprowadzenia procesu w sprawie
zbrodni niemieckiej w obozie Durchgangslager121; pozyskanie nagród rzeczowychna potrzeby konkursów muzealnych.
Urząd do Spraw kombatantów i osób represjonowanych: , współpraca w zakresie prowadzenia procesu w sprawie zbrodni

niemieckiej w obozie Durchgangslager121; M uzeum Historii Polski(wypożyczeniawystaw, konsultacje historyczne)

5.

Organizacje Pozarządowe: Fundacja polsko-niemieckie Pojednanie; Związek Strzelecki Rzeczypospolitej; Pruszkowskie
Stowarzyszenie Patriotyczne Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków, Stowarzyszenie 5+, Pruszkowskie Towarzystwo
Kulturalna-Naukowe, Stowarzyszenie Komorowianie; Orkiestra Dęta Pruszkowianka; Hufiec Pruszków, Fundacja i
Stowarzyszenie Rozwoju Obywatelskiego,.Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie Auschwitz Memento,
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,,Parasol", Związek Sybiraków Oddział Warszawski Terenowe Koło Pruszków,
światowy Związek żołnierzy AK , Hufiec Pruszków - współpraca przy akcjach ,, Rajd Szlakiem Naszej Historii" ; .śniadania
Pruszkowskie', Festiwal Gier planszowych - Podkowa Leśna" wzajemna promocja wydarzeń i publikacji, współpraca przy

6.

organizowaniuwydarzeń w Muzeum.
Starostwo Powiatu Pruszkowskiego,gminy powiatu pruszkowskiego: współpraca przyorganizacjiwydarzeń, patronat
honorowy wydarzeń, wzajemna promocja (plakaty, ulotki, informacja na stronach internetowych)

7.

- Biura turystyczne oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: rozesłanieoferty do 78 biur
przyjmowanie grup tu rystycznych

7

Współpraca z mediami
- Prasa lokalna i warszawska: .Wspólny Powiat', ,,Dzwonżbikowa', ,,Bogoria', ,,Kurier Południowy', ,,FleschMazowsza",

.ObiektywInfo', ,,ProjektorKulturalny'. ,,Co?Gdzie?Kiedy?Na Mazowszu', ,,GłosPruszkowa',,,Podwarszawskie
życie
Pruszkowa',

,,Gazeta WPR', ,,Przegląd Pruszkowski',

Podkowiański

Magazyn Kulturalny',

,,Bibuła Milanowska",

,,BiuleWn Miasta

Milanówka",

,,Express Wieczorny',

,,Gazeta Polska',

,,Gazeta G rodziska",

,,Gazeta Wyborcza',

,,Stolica',

,,Kurier

Warszawski", ,,KurierWolski", ,Skarpa Warszawska",,,GościniecPrzewodnicki": informowanie o działaniach
podejmowanych przezMuzeum, promocjawydarzeń, publikacja artykułów na temat Muzeum oraz apelu projektu ,,Lista
Pamięci
8.

Patronat medialny: nowy patron: WPR, pozostałe:,,Radio Bogoria', POPRadio Pruszków,,Kurier Połudmowy", ,,GRP24'.
.Tel-Kab',

9.
10.
11.

,,Głos Pruszkowa'.Obiektyw.info",

,,Flesz Mazowsza"

,,Mocne

Strony"

,,Wilsoniak"-

patronat

stały;

Radio: Radio Bogoria, POP Radio, Radio Dla Ciebie: promocja wydarzeń - nagrywanie informacji i emitowanie ich
w eterze

Telewizja: Tel-KabTelewizja kablowa Pruszków,WP Info, TVP 1: promocja wydarzeń,emisja relacji z wydarzeń
Internet: prowadzeniewłasnej strony internetowej oraz profilu na Facebooku;Twitter, publikacja informacji na portalach
Starostwa, gmin, instytucji kultury, portalach informacyjnych, historycznych, kulturalnych, edukacyjnych: nowe portale:
stałe: brwinow24.pl, brwinow.com, pruszkow.com.pl,portal-pruszkow.pl,
tugrodzisk.pl, mywpr.pl, gpr24.pl, otrebusy.pl, strona.piastowa.pl, pkt.pl
Dzialan/a; uzupełnianie spisu tytułów prasowych, portali internetowych;

nawiązanie kontaktu; wysyłanie bieżących

informacji o działalnościdroga mailowy; pozyskiwaniepatronów (umowy patronackie); nagraniaradiowe i telewizyjne

Działania Muzeum Dulag 121 realizowane w zakresie promocji

l

2016 rok -- w liczbach

Patroni medialni, którzy wspierają działalnośćMuzeum Dulag 121 -łącznie 12 w tym: 5 gazetlokalnych, 2
rozgłośnie radiowe. l telewizja lokalna, 9 portali informacyjnych

2

Promocjaw mediachdotycząca wydarzeń kulturalnych i uroczystości patriotycznych organizowanych przez
Muzeum Dulag 121

Liczba ogłoszeń w mediach i na portalach spotecznościowvch w roku 2016

łącznie: 420

Ogłoszenia, zaproszenia i relacje, które ukazały się w prasie drukowanej 36
Ogłoszenia, zaproszenia i relacje w Radiu ,,Bogoria" i POPRadiu:38
Ogłoszenia, zaproszenia i relacje w telewizji lokalnej TELKAB: 31
Ogłoszenia na porta lach informacyjnych:

180

Ogłoszenia na portalach społecznościowych: 236
3.

Działania promocyjne i informacyjne prowadzone poprzez stronę internetową Muzeum Dulag 121 oraz
muzealne fa npage.

a)

Strona internetowa www.dulag121.pl:

b)

e
zamieszczono 86 artykułów informacyjnych
Facebooku Muzeum Dulag 121

zamieszczonook. 284 postów
e
c)

4.

skorzystało z informacji ok. 1924 osób y/ osoby obserwujące

Twitter Muzeum Dulag 121

B

zamieszczonook. 190 postów

B

skorzystało z informacji ok. 590 osób/ osoby obserwujące
/Muzeum pracuje na Twitterze od stycznia 2017/

Działania promocyjne i informacyjne: Newsletter w 2017 roku:
Wysłano 12 edycji Newslettera

Liczbaodbiorców Newslettera każdorazowo:242 osób

5.
a)

Promocja wydarzeń cyklicznych, projektów i uroczystości organizowanych przez Muzeum Dulag 121 - działania

promocyjne adresowane do osób indywidualnych i instytucji:
Podmioty, do których systematycznie kierowane są zaproszeniai informatory muzealneza pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Łącznieiest to grupa obeimuiaca 305 podmiotów. w tvm:
organizacje pozarządowe, w tym kombatanckie i harcerskie: 120

ośrodki kultury i muzea: 20
biblioteki: 27
szkoły podstawowe: 50

X

szkoły gimnazjalne: 24
szkoły licealne: 18

Powiat Pruszkowski l
gminny z terenu powiatu pruszkowskiego:6
domy pomocy społecznej, świetltce i ogniska: 20
uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora: 20
b)

Osoby indywidualne, do których systematycznie kierowane są zaproszenia i informatory muzealne za

pośrednictwem poczty elektronicznej.
Łącznie test to grupa obeimuiaca 620 osób. w tvm:
Uczestnicy cyklicznych spotkań muzealnych: 200 osób
Uczestnicy muzealnych spacerów historycznych: 100 osób

Świadkowie historii, kombatanci, harcerze:240 osób
Członkowie Stowarzyszenia Muzealników Polskich: 87 osób

Sympatycymuzealnego Klubu Młodego Historyka: 60 osób
c)

Druk i kolportaż materiałów promocyjnych: plakaty, zaproszenia i ulotki

Liczba zaproszeń drukowanych wysłanych pocztą
Z okazji uroczystości rocznicowych - 1800 szt.
Zaproszenia na cykliczne wydarzenia muzealne: 53000 szt

Liczba ola katów informacvinvch

Liczba ulotek: 45 wvdarzeń x 300

45 wvdarzeń x 80 Dlakatv 3600plakatów

14 000 wokoło)

XIV Stopień dostępności oferty dla niepełnosprawnych
Na terenie muzeum funkcjonuje dźwig dla osób poruszającychsię na wózku,jest przystosowanatoalet

XVI. ADMINISTRACJA

l

Kadry

od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

Stanowiska
Dyrektor

Łącznie 5,1 etatu na koniec roku 2017
Od września 2017 r. zatrudniony został pracownik, którego wynagrodzenie pokrywa częściowo Muzeum
Dulag 121 a częśćrefundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu obejmującego

zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku życia.

P
Z

na ?arząd
a

Uchwala nr'gglZ./Ż923./zois
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia #g .4b'ać.(.q.
.. . 2018r.

S 'rA R

TA

M'«4s#, IF.ł.Ś
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansow
za 2017 rok Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Du ag 121

Na podstawieart. 267 ust. l pkt 2 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o Hmansach
publicznych(Dz. U. z 2017r poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
uchwala, co następuje:

$ 1. Przgmuje się sprawozdanieroczne z wykonania planu finansowego Samorządowej
. . - '''J
Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2017 rok, stanowiącezałącznik do mmeJsze]

$ 2. Przekazuje się.roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2017 rok, Radzie Powiatu Pmszkowskiego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowy w Warszawie.
'
g 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Uchwala lxdcga publikacji
w Biulctlnic Informacji Publicznej

VĘ4.-:n

P)dUŁ.W,t

Uzasadnienie
W
za

sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu
2017 roku r. Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury '

Hlnansowego

Zgodnie z artykułem 267 ust l pkt 2 ustawy o finansach publicznych
sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag
12 ] Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu

jednostki samorząduterytorialnego orazregionalnejizbie obrachunkowej.
Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury osiągnęła w 2017 roku przychody
ogółem w wysokości 566.102,32 zł. oraz
poniosła ' koszty działalności bieżącej

w wysokości

560 741 ,89 zł.

'

'

Uzyskane przychody to dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 515 000,00zł.;
dotacja z Programu ,,Niepodległa" MKiDN na realizację projektu ,,Tydzień z Niepodległą';
w wys. 24 398,48zł.; środki otrzymane z PGNIG w wys. l0 000,00zł. oraz przychody własne
pochodzące ze sprzedaży biletów i wydawnictw muzealnych, lekcji muzealnych, darowizn
a także odsetek bankowych w łączną wysokości 15 580.90 zł. .
Poniesione wydatki stanowią finansowe pokrycie kosztów funkcjonowania Muzeum oraz
realizowanych w 2017 roku zadań merytorycznych. W 2017 roku na realizację powyższych
zadańwykorzystano w pełni środki otrzymanej dotacji podmiotowi Organizatom, dotacji
z MKiDN oraz PGNIG a także 7 943,17zł. z przychodów własnych Muzeum.

Ki e ruj

Uchwała ni>śl&$./]/fll)?il?/2018

T::ŁW28HH:=T';'
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowegoza 2017 rok SamorządowejInstytucji Kultury Muzeum Dulag 121
Na podstawie art. 267 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
uchwala,co następuje:

.. $ 1. W uchwale nr 247/1823/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za
2017 mk Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121, $ 2 otrzymuje brzmienie:
,,$2. Sprawozdanie, o którym mowa
w $ 1, przekazuje się Radzie Powiatu
Pruszkowskiego."

g 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

ę

Uzasadnienie

W związku z błędnym wskazaniem organów, którym należy przekazać sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2017 rok SamorządowejInstytucji Kultury Muzeum Dulag
121 zawartym w uchwale nr 247/1823/2018 z dnia 22 marca 2018 roku Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego należy podjąć uchwałę zmieniającą w/w uchwałę, uwzględniająca właściwy
organ, któremu należy przekazać w/w sprawozdanie.

