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MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2020

Numery identyfikacyjne wnioskodawcy

Nr NIP 5262262956

Nr REGON 012091660

Kod JST wg GUS1

Miejscowość, data i termin naboru

Miejscowość Wschowa

Data 2019-10-27

Termin 2019-11-29

I. Nazwa Programu

Wspieranie działań muzealnych

II. Nazwa instytucji zarządzającej Programem

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

III.Nazwa własna zadania

Czas przez nikogo niezłapany. Kolekcja dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza w Muzeum Ziemi Wschowskiej

IV.1. Rodzaj zadania(określony w regulaminie danego Programu)

publikacja bezpłatnych katalogów do wystaw bądź zbiorów muzealnych

IV.2. Tryb finansowania zadania2

 a) Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym (realizowane wyłącznie w roku 2020)
 b) Zadanie finansowane w trybie 2-letnim
 c) Zadanie finansowane w trybie 3-letnim

1. Dotyczy tylko jednostek samorządu terytorialnego.
2. Możliwość b) i c) dotyczy wyłącznie programów, których regulaminy dopuszczają finansowanie w takim trybie.
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MonikaCzartoryjska
Pole tekstowe
WNIOSEK WZORCOWY - katalogi

MonikaCzartoryjska
Pole tekstowe
Jeżeli wniosek dotyczy zadania realizowanego w trybie 2-letnim należy dodatkowo zapoznać się z wnioskiem wzorcowym na konserwację, który określa schemat opisu zadania wieloletniego.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Pole powinno pozostać puste.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nazwa własna zadania:- nie może przekraczać 120 znaków;- powinna być na tyle uniwersalna, aby np. nie trzeba jej było zmieniać w przypadku zawężenia zakresu rzeczowego zadania w wyniku przyznania dofinansowania w kwocie niższej od wnioskowanej.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach programu Wspieranie działań muzealnych można ubiegać się o dofinansowanie katalogów, które będą dystrybuowane wyłącznie bezpłatnie. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach programu Wspieranie działań muzealnych możliwa jest jedynie realizacja zadań 1-rocznych i 2-letnich.



V. Informacje o wnioskodawcy

V.1. Pełna nazwa wnioskodawcy
Muzeum Q

V.2. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych

1

Imię Marta Nazwisko Małkus

Numer telefonu 655407461 Stanowisko Dyrektor

Numer tel. kom. 633333322 Adres e-mail muzeum.wschowa@gmail.com

Numer faksu brak

V.3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Instytucją Zarządzającą

Imię Koryna Nazwisko Dylewska

Numer telefonu 222569628 Stanowisko specjalista ds. programów finansowych

Numer tel. kom. 633333322 Adres e-mail kdylewska@nimoz.pl

Numer faksu

V.4. Adres wnioskodawcy

Ulica Plac Zamkowy

Numer domu 2 Numer lokalu

Kod pocztowy 67-400 Poczta Wschowa

Miejsowość Wschowa Gmina Wschowa

Powiat wschowski Województwo lubuskie

Numer telefonu 655407461 Numer faksu

Adres e-mail sekretariatmuzeum@wschowa.pl

V.5. Adres korespondencyjny

Ulica Plac Zamkowy

Numer domu 2 Numer lokalu

Kod pocztowy 67-400 Poczta Wschowa

Miejsowość Wschowa Gmina Wschowa

Powiat wschowski Województwo lubuskie

Numer telefonu 655407461 Numer faksu

Adres e-mail sekretariatmuzeum@wschowa.pl

V.6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego

Nazwa banku Bank Spółdzielczy we Wschowie

Numer rachunku 22 2222 2222 2222 2222 2222 2222

V.7. Forma organizacyjno – prawna
Samorządowa instytucja kultury

V.7a. Rodzaj podmiotu
muzeum

V.7b. Dane właściwego rejestru

Organizator instytucji kultury Gmina Wschowa

Nr księgi rejestrowej instytucji
kultury

3/2003

V.8. Czy wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego?
--nie dotyczy--
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korynadylewska
Pływające pole tekstowe
Muzeum Ziemi Wschowskiej

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Osoby wymienione w tym punkcie powinny:- w przypadku instytucji kultury być wpisane do RIK-u;- w przypadku organizacji pozarządowych być wpisane do KRS-u;- w przypadku kościołów i związków wyznaniowych posiadać stosowne pełnomocnictwa.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Osoba wymieniona w tym punkcie będzie odpowiedzialna za kontakty robocze z NIMOZ związane z procesem aktualizacji wniosku, przygotowaniem rozliczenia itp. Powinna posiadać wiedzę o założeniach merytorycznych i organizacyjnych projektu umożliwijącą udzielenie szczegółowych wyjaśnień. 



V.9. Rozdział klasyfikacji budżetowej

Rozdział 92118 - Muzea

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

V.10. Nazwa i adres realizatora zadania
--nie dotyczy--

VI. Zakres zadania i jego charakterystyka

VI.1. Syntetyczny opis zadania 

Projekt przewiduje wydanie katalogu pt. „Czas przez nikogo niezłapany. Kolekcja dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza w Muzeum Ziemi
Wschowskiej”. Publikacja będzie prezentować zbiór prac profesora Stankiewicza gromadzony w Muzeum od 2009 r. W zbiorach Muzeum
znajduje się obecnie 318 dzieł artysty. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016 i 2017 udało się zakupić
302 prace, w tym wyjątkowe i jedyne związane z młodzieńczym okresem pobytu we Wschowie. W większości są to dzieła do tej pory
niepublikowane.

VI.2. Szczegółowy opis zadania
A. Informacje ogólne

A.1. Cykl 
Zadanie jednorazowe

A.2. Miejsce realizacji 

1

Typ miejsca Adres - Polska

Miejscowość Wschowa

Ulica pl. Zamkowy

Numer budynku 2

Termin od Termin do

A.3. Zasięg zadania 
Regionalny

A.4. Współorganizatorzy w realizacji zadania 
--brak--

A.5. Partnerzy medialni 
zw.pl, Gazeta Lubuska, Panorama Leszczyńska, TVP Gorzów

A.6. Adres internetowy (strona www)
www.muzeum.wschowa.pl

B. Opis zadania, w tym
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Pole służy do wpisania podstawowych informacji na temat zadania.Umieszczony w tym punkcie opis powinien w sposób hasłowy charakteryzować projekt i stanowić rozwinięcie nazwy własnej zadania (maksymalnie 1 000 znaków).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy podać tytuł i zakres merytoryczny katalogu oraz informacje jakiej wystawie on towarzyszy lub jakiej kolekcji dotyczy.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy wpisać (poprzez wybór z rozwijanej listy, aktywującej się po wpisaniu pierwszych kilku liter) miejsce (lub miejsca) realizacji zadania - miejscowość i ulicę. Numer budynku należy uzupełnić samodzielnie. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Te pola powinny pozostać puste. 

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W polu B1 należy:- opisać wystawę lub kolekcję, do której wydawany będzie katalog; - szczegółowo scharakteryzować zawartość merytoryczną katalogu (tekstową i ilustracyjną/graficzną);- określić parametry wydawnicze;- zawrzeć deklarację o tym, że katalog będzie miał nadany ISBN;- opisać korzyści wynikające z realizacji projektu zarówno dla samej instytucji wnioskującej jak i jej otoczenia (potencjalnych odbiorców) oraz opisać projekt na tle strategii rozwoju instytucji - odnieść zakładane cele realizacji projektu do założeń strategicznych dla instytucji.



B.1. Ogólna koncepcja oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania 

Celem wydania katalogu jest promocja budowanej kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza (1942-2011) – honorowego obywatela
miasta Wschowy, mistrza miedziorytu, wybitnego polskiego grafika. Artysta od 3 maja 1945 r. mieszkał we Wschowie, skąd wyjechał na
studia do Wrocławia. W 2016 r. zakupiono przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 prac zgromadzonych
przez brata Geta, Janusza Stankiewicza. W 2017 r. dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zakupione zostały kolejne 242 dzieła, z których większość stanowią prace powstałe we Wschowie, mało znane, niepublikowane.
Regionalna kolekcja dzieł sztuki Eugeniusza Geta Stankiewicza ma służyć budowaniu wiedzy o sztuce współczesnej i przemianach w niej
zachodzących. Jednocześnie ma stanowić wzorcowy przykład rozwoju osobistego dla młodych ludzi (sukces i sława chłopaka z małego
miasteczka). 
Prace Geta z kolekcji wschowskiego muzeum pokazane zostały na wystawie w Muzeum Ziemi Wschowskiej („Czas przez nikogo
niezłapany” grudzień 2016 – luty 2017); Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (marzec – maj 2017); Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
(„Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”, luty – maj 2015).

Publikacja będzie prezentować całość zbiorów zgromadzonych do 2018 r., czyli 318 prac oraz 59 wizerunków: odwroci, kartonów z
autorskim układem grafik, dodatkowej grafiki z noty MZW/S/275. Każda praca opatrzona zostanie notą autorską i wizerunkiem (fotografie
będą pochodzić z zasobów Muzeum). 

W katalogu zostaną zamieszczone następujące teksty: 
- przedmowa Dyrektor Muzeum dotycząca realizowanego projektu (po polsku i po angielsku); 
- historia powstania kolekcji w Muzeum Ziemi Wschowskiej, w tym związki Getasa ze Wschową, założone cele oraz realizowane projekty
edukacyjne i promocyjne (streszczenie w języku angielskim);
- recenzja, której autorem będzie Mirosław Ratajczak - krytyk sztuki, publicysta i wieloletni przyjaciel Eugeniusza Geta Stankiewicza
(streszczenie w języku angielskim); 
- esej autorstwa brata artysty – Janusza Stankiewicza, zilustrowany autorskimi i archiwalnymi fotografiami rodziny i brata, które znajdują
się w zasobach Muzeum (streszczenie w języku angielskim). 

Oprócz części katalogowej przedstawiony zostanie wykaz katalogów wystaw prac Geta, wybrana literatura dotycząca artysty i spis
ilustracji – wykaz 30 reprodukcji zdjęć zamieszczonych w publikacji. Ponadto na język angielski zostaną przetłumaczone streszczenia
tesktów. Z not katalogowych tłumaczeniu zostaną poddane tytuły prac i nazwy technik, w których zostały one wykonane. Wersja w
języku angielskim tylu kluczowych informacji przyczyni się do dostępności kolekcji dla obcokrajowców.
Katalog będzie zawierał ok. 420 stron; format 22 × 23 cm, szyty, twarda okładka, z wstążką jako zakładką, całość w kolorze, numer ISBN
978-83-943600-3-0, nakład 1000 egzemplarzy. Opracowanie graficzne katalogu zostanie wykonane przez autorkę konceptu wizualnego i
materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia, folder, podpisy) wystawy „Czas przez nikogo niezłapany” (grudzień 2016 – luty 2017;
kwiecień 2018). Podniesie to spójność przekazu i identyfikacji wizualnej projektu. Materiały ilustracyjne potrzebne do wydania katalogu
(wizerunki prac artysty) są w posiadaniu Muzeum.

Efektem realizacji zadania będzie szeroka i atrakcyjna promocja budowanej kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza w Muzeum Ziemi
Wschowskiej. W założonej strategii MZW na lata 2013-2019 zaznaczone jest dążenie do wydawania katalogów zbiorów. Niestety niska
dotacja podmiotowa nie pozwala realizować tego punktu strategii. Dzięki wsparciu MKiDN zrealizowana została elektroniczna wersja
katalogu stałej wystawy „Soli Deo Gloria – protestanckie dziedzictwo kulturowe dawnej ziemi wschowskiej” (2014; ISBN 978-83-926564-
6-3), oraz katalog wystawy czasowej „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”
(2017; ISBN 978-83-943600-2-3). Katalog kolekcji Eugeniusza Geta Stankiewicza będzie istotnym przyczynkiem do rozwoju instytucji i
promocji jej misji: „Poznawać, gromadzić materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe historycznej ziemi wschowskiej, chronić je i
przybliżać współczesnym oraz przekazać następnym pokoleniom – to misja Muzeum Ziemi Wschowskiej. Nasza praca polega na pomocy w
odnajdowaniu i zrozumieniu tożsamości miasta, regionu i pojedynczego człowieka”. Prace Geta Stankiewicza, ze względu na czuły materiał
– papier, będą prezentowane rotacyjnie, zgodnie z profilaktyką konserwatorską, na wystawie stałej. Katalog prezentujący dzieła będzie
doskonałym uzupełnieniem ekspozycji. 2 egzemplarze zostaną na stałe udostępnione zwiedzającym do wglądu w przestrzeni sali
ekspozycyjnej. Dodatkowym efektem zadania będzie realizacja celów naukowych i badawczych, m.in. poprzez upublicznienie wizerunków
dotychczas nieznanej lub słabo znanej twórczości mistrza miedziorytu. 30 egzemplarzy katalogu będzie dedykowanych zajęciom
edukacyjnym prowadzonym w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Katalog będzie dystrybuowany nieodpłatnie. Zostanie przekazany: bibliotekom - egzemplarze obowiązkowe, grantodawcom i patronom
honorowym, instytucjom - m.in. muzeom, archiwom, NIMOZ, NID, Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, osobom
współpracującym z Muzeum Ziemi Wschowskiej (naukowcom, darczyńcom, wolontariuszom, regionalistom, nauczycielom i animatorom),
członkom Rady Muzeum, zespołowi Muzeum Ziemi Wschowskiej, radzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie, władzom
Województwa, Powiatu, Gminy, osobom zainteresowanym twórczością Geta - gdy zwrócą się z taką prośbą. 

Elektroniczna wersja katalogu w formacie PDF zostanie zamieszczona na stronie internetowej muzeum, do bezpłatnego pobrania.

B.2. Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań)

1. Konsultacje merytoryczne.
Konsultacje merytoryczne z Januszem Stankiewiczem. Działanie to będzie polegało na ustaleniu szczegółów związanych z wyborem
archiwalnych fotografii, zakresu treści eseju o bracie, Wschowie i fotografii oraz doprecyzowaniu szczegółów not katalogowych – czasu
powstania pracy i użytej techniki. Konsultacje merytoryczne z recenzentem Mirosławem Ratajczakiem. Działanie to będzie polegało na
ustaleniu wytycznych recenzenta podnoszących jakość katalogu i wdrożenie ich na etapie redakcji i korekty. Konsultacje merytoryczne
odbędą się we Wrocławiu, w miejscu zamieszkania Janusza Stankiewicza, Mirosława Ratajczaka oraz telefonicznie i drogą elektroniczną
(mailowo). Konsultacje zostaną wykonane bezpłatnie w ramach obowiązków służbowych.

2. Przygotowanie tekstów do katalogu:
- przedmowa:
przedmowę do katalogu – dotyczącą realizowanego projektu, czyli wydania katalogu kolekcji „Czas przez nikogo niezłapany”, przygotuje
pracownik Muzeum Ziemi Wschowskiej; działanie bezkosztowe w ramach pracy etatowej.
- historia kolekcji: historię powstania kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza w Muzeum Ziemi Wschowskiej i związki Getasa ze
Wschową wskazanie założonych celów, realizowanych projektów edukacyjnych i promocyjnych opisze pracownik Muzeum Ziemi
Wschowskiej; działanie bezkosztowe w ramach pracy etatowej. Strona 4 / 15   
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W polu B.2. należy w punktach wymienić i opisać wszystkie działania realizowane w ramach zadania – niezależnie od tego czy generują one koszt, czy nie. Opisane w tym polu działania muszą być w pełni spójne z Preliminarzem i Harmonogramem. Każde z opisanych działań musi mieć odzwierciedlenie w Preliminarzu i Harmonogramie, a w przypadku, gdy działanie nie generuje kosztów w projekcie, w tym polu powinna się pojawić stosowna informacja na ten temat.

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Zgodnie z zapisami regulaminu katalog obligatoryjnie musi zostać umieszczony na stronie internetowej wnioskodawcy.



Wschowskiej; działanie bezkosztowe w ramach pracy etatowej.
- streszczenie historii kolekcji:
streszczenie historii kolekcji zostanie przygotowane przez pracownika Muzeum Ziemi Wschowskiej na potrzeby tłumaczenia na język
angielski; działanie bezkosztowe w ramach pracy etatowej.
- esej autorstwa Janusza Stankiewicza:
esej – wspomnienie o bracie, Wschowie, fotografii i druku - wzbogacony archiwalnymi fotografiami – zostanie przygotowany nieodpłatnie.
- streszczenie eseju Janusza Stankiewicza:
zostanie przygotowane przez dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej na potrzeby tłumaczenia na język angielski; działanie bezkosztowe w
ramach pracy etatowej.
- recenzja autorstwa Mirosława Ratajczaka:
Recenzja zostanie przygotowana przez krytyka sztuki, publicystę, wieloletniego przyjaciela Eugeniusza Geta Stankiewicza i autora
syntetycznego opracowania twórczości artysty pt. „GET Eugeniusza Stankiewicza”.
- streszczenie recenzji Mirosława Ratajczaka:
zostanie przygotowane na potrzeby tłumaczenia na język angielski przez osobę zajmująca się korektą katalogu; działanie bezkosztowe w
ramach pracy etatowej
- noty katalogowe:
Prezentacja 318 prac i 59 wizerunków odwroci, kartonów z autorskim układem grafik, dodatkowej grafiki z noty MZW/S/275
Eugeniusza Geta Stankiewicza. Wizerunek wraz z notą katalogową zawierającą następujące dane: tytuł, rok powstania, technika,
wymiary, rok zakupu/przyjęcia daru, nr inw., opis formalny, wskazanie miejsc publikacji. Katalog zostanie przygotowany przez pracownika
Muzeum Ziemi Wschowskiej we współpracy z wolontariuszką; działanie bezkosztowe w ramach pracy etatowej i umowy wolontariackiej.
- literatura – wybór:
wybór literatury dokumentującej działania artysty zostanie przygotowany przez pracownika Muzeum Ziemi Wschowskiej; działanie
bezkosztowe w ramach pracy etatowej.
- katalogi wystaw – wybór:
wybór katalogów wystaw zostanie przygotowany przez pracownik Muzeum Ziemi Wschowskiej; działanie bezkosztowe w ramach pracy
etatowej.
- spis ilustracji:
wykaz wszystkich reprodukcji zamieszczonych w publikacji (poza częścią katalogową) przygotuje pracownik Muzeum Ziemi Wschowskiej;
działanie bezkosztowe w ramach pracy etatowej.

3. Redakcja i korekta katalogu.
Redakcja i korekta zostaną wykonane bezkosztowo w ramach pracy etatowej.

4.Tłumaczenia tekstów.
Zakłada się, że przetłumaczone na język angielski zostaną streszczenia: historii kolekcji i eseju Janusza Stankiewicza, przedmowa,
podpisy pod zdjęciami oraz elementy not katalogowych - tytuły i techniki prac. Planuje się tłumaczenie 35-40 stron. 
Dodatkowo, na język angielski, zostanie przetłumaczone streszczenie recenzji. Ta część zadania zostanie wykonana przez tłumaczkę
bezkosztowo.

5. Projekt graficzny katalogu wraz ze składem i łamaniem katalogu.
Działanie zostanie wykonane przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych, autorkę konceptu wizualnego wystawy pt. „Czas przez nikogo
niezłapany” i towarzyszących kolekcji materiałów promocyjnych.

6. Projekt graficzny plakatu i zaproszenia
Działanie zostanie wykonane przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych, autorkę konceptu wizualnego wystawy pt. „Czas przez nikogo
niezłapany” i towarzyszących kolekcji materiałów promocyjnych. Projekt plakatu i zaproszenia nie generuje kosztu. Graficzka wykona je
nieodpłatnie.

7. Druk i dostawa katalogu.
Katalog zostanie wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy, 420 stron, okładka twarda, format 22x23 cm, szyty, wstążka jako zakładka,
całość w kolorze, numer ISBN 978-83-943600-3-0.

8. Zamieszczenie elektronicznej wersji katalogu w pliku PDF do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej muzeum. Działanie wykonane
bezkosztowo w ramach pracy etatowej.

9. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej:
Działanie to będzie polegało na:
- dystrybucji noty prasowej i zaproszeń elektronicznych do mediów, instytucji i osób prywatnych,
- umieszczeniu informacji na stronie i profilu FB Muzeum Ziemi Wschowskiej,
- wydruku i dystrybucji plakatów (A3, 50 sztuk). Plakaty rozwieszone zostaną w przestrzeni Wschowy, Leszna, Głogowa, Sławy,
Szlichtyngowej, przekazane sołtysom wsi z gminy Wschowa, przekazane do szkół na terenie gminy Wschowa. Wszystkie wymienione
wyżej działania promocyjne będą bezkosztowe i zostaną wykonane w ramach pracy etatowej.

10. Przygotowanie działania edukacyjnego
Działanie to będzie polegało na opracowaniu założeń i przygotowaniu scenariusza do spotkania na wystawie stałej „Czas przez nikogo
niezłapany” w ramach cyklu edukacyjnego „Niedzielne Zabawy w Muzeum”. Działanie bezkosztowe, zostanie wykonane w ramach pracy
etatowej.

11. Spotkanie promujące katalog.
Spotkaniu będzie towarzyszyła konferencja prasowa. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 r., o godzinie 17.00, w siedzibie Muzeum
Ziemi Wschowskiej przy pl. Zamkowy 2. Jedynym kosztem związanym z przygotowaniem spotkania będzie zakup cateringu.

12. Dystrybucja katalogu. 
Działanie będzie polegało na przekazaniu katalogu do: bibliotek – egzemplarze obowiązkowe, grantodawców i patronów honorowych,
instytucji – m.in. muzeów, archiwów, NIMOZ, NID, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, osób współpracujących z Muzeum
Ziemi Wschowskiej (naukowców, darczyńców, wolontariuszy, regionalistów, nauczycieli, animatorów, członków Rady Muzeum, zespołu
Muzeum Ziemi Wschowskiej, rady Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie), władz Województwa, Powiatu, Gminy, osób
zainteresowanych twórczością Geta – gdy zwrócą się z taką prośbą.
Dwa egzemplarze katalogu zostaną na stałe wyłożone na wystawie. W naszej intencji wzbogaci to zwiedzającym odbiór wystawionych
prac i być może wzbudzi chęć posiadania takiego katalogu. Będzie on dostępny w recepcji muzeum. Osoba zainteresowana twórczością
Geta otrzyma go - gdy zwróci się z taką prośbą. W przestrzeni sali nie ma możliwości przechowywania większej liczby katalogów.
Dystrybucja katalogu nie będzie generowała kosztów w zadaniu, wysyłka zostanie sfinansowana ze środków muzeum, poza budżetem
zadania. Strona 5 / 15   
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zadania.

13. Przeprowadzenie działania edukacyjnego.
Działanie edukacyjne w ramach cyklu „Niedzielne Zabawy w Muzeum” odbędzie się 9 grudnia 2019 roku, w pierwszą niedzielę po spotkaniu
promocyjnym katalogu. Udział będzie bezpłatny. Działanie bezkosztowe, zostanie wykonane w ramach pracy etatowej.

14. Podsumowanie i rozliczenie zadania.
Działanie będzie polegało na przygotowaniu raportu końcowego, uzgodnieniu jego treści z MKiDN, przesłaniu uzgodnionej wersji. Działanie
bezkosztowe, zostanie wykonane w ramach pracy etatowej.

Katalog będzie dystrybuowany wyłącznie bezpłatnie.

Muzeum Ziemi Wschowskiej nie jest płatnikiem VAT, wszystkie kwoty w preliminarzu są kwotami brutto ponieważ muzeum nie przysługuje
zwrot podatku.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Wymogiem obligatoryjnym jest zamieszczenie na końcu tego pola oświadczenia, że katalog będzie dystrybuowany wyłącznie bezpłatnie.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Na końcu pola B.2. należy umieścić informację czy Preliminarz wniosku uwzględnia VAT oraz podać uzasadnienie przyjętego rozwiązania.

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Wyróżnienie



B.3. Informacje na temat osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania (wykształcenie/kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe, funkcja w projekcie)
Marta Tatiana Małkus - dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, mgr historii sztuki; zainteresowania badawcze: sztuka krajów Europy
Środkowej w XVI-XVIII wieku, w tym szczególnie pogranicza Śląska i Wielkopolski; w 2015 r. Wyróżniona m.in. „Złotą Odznaką za opiekę
nad zabytkami” oraz „Złotym Dukatem Lubuskim” za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu. Kurator wystaw: „Verbum Domini
manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu” (2017); „Czas przez nikogo niezłapany” (2016);
„Kamień, papier, farba...” (2015). Autorka scenariusza wystawy planszowej: „Wschowski Syjon czyli obrazy z życia wschowskiej parafii
luterańskiej w XVI-XVIII w.” (2013). W 2016 r. wyróżniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za zaangażowanie w organizację 24.
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Autorka i redaktor licznych publikacji naukowych. W zadaniu odpowiada za: konsultacje
merytoryczne z Januszem Stankiewiczem, recenzentem Mirosławem Ratajczakiem, opracowanie not katalogowych, przygotowanie
tekstów do katalogu (przedmowa, historia kolekcji, streszczenie historii kolekcji, literatura – wybór, katalogi wystaw – wybór, spis
ilustracji, streszczenie eseju Janusza Stankiewicza).

Dariusz Czwojdrak – główny inwentaryzator Muzeum Ziemi Wschowskiej, kustosz, mgr historii, regionalista, członek Leszczyńskiego
Towarzystwa Kultury, autor licznych publikacji dotyczących mniejszości żydowskiej i ewangelickiej na terenie Wielkopolski. W zadaniu
odpowiada za dystrybucję katalogu.

Julia Juskowiak - pracownik Muzeum Ziemi Wschowskiej, mgr filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu -
studiów I stopnia na kierunku filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna oraz studiów magisterskich UAM na
kierunku filologia polska. Realizowała roczną wymianę studencką "Erasmus" na Uniwersytecie w Lipsku na kierunku slawistyka zachodnia,
podczas której odbyła dwumiesięczne praktyki w Instytucie Polskim w Berlinie Filii w Lipsku, współpracowała także w formie wolontariatu
lub stażu m.in. z Fundacją Tres (przy projekcie "Szklane Negatywy" czy organizacji bezpłatnych warsztatów fotograficznych dla młodzieży
i dorosłych w Poznaniu), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu przy projekcie "Letni Festiwal Filmowy na Śródce". W
projekcie dotowanych przez MKDiN (2017) pełniła funkcję sekretarza wystawy czasowej "Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski
Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu", była odpowiedzialna również za organizację wystawy, korektę i redakcję katalogu
wystawy oraz współorganizację wydarzeń towarzyszących. W ramach pracy etatowej wykonała korektę przewodnika po Wschowie "Małe
miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci i nie tylko..." W zadaniu odpowiada za napisanie streszczenia recenzji
Mirosława Ratajczaka, redakcję i korektę katalogu.

Magdalena Birut – specjalista ds. edukacji w Muzeum Ziemi Wschowskiej, mgr etnologii i podyplomowe studia pedagogiczne. Kreatorka i
praktyk szerokiej gamy projektów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych; przewodnik po Wschowie. W
2016 r. była beneficjentem grantowego konkursu „Lubuski P.A.K.I.E.T” realizowanego w ramach projektu Kultura Tędy (lubuska edycja
Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura). Zwycięski projekt pod nazwą: „GET i 3 Słonie – warsztaty graficzne i forum
dla nauczycieli w Muzeum Ziemi Wschowskiej” został z sukcesem zrealizowany w terminie październik – listopad 2016 r. W 2017 r.
przeprowadziła w Muzeum Ziemi Wschowskiej projekt „Małe miasto wielkich przeżyć– kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie”
realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Efektem finalnym projektu jest publikacja „Małe miasto wielkich przeżyć – przewodnik
po Wschowie dla dzieci i nie tylko...” według jej koncepcji. W zadaniu odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie działania
edukacyjnego.

Grażyna Strózik– specjalista ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Muzeum Ziemi Wschowskiej, od 2018 r., koordynator
realizowanych przez muzeum projektów. Bankowiec z 25 letnim stażem. W zadaniu odpowiada za przeprowadzenie kampanii promocyjnej,
zamieszczenie elektronicznej wersji katalogu na stronie internetowej, podsumowanie i rozliczenie zadania.

Janusz Stankiewicz (ur. 1944), urodzony w Oszmianie na Wileńszczyźnie, współtwórca, aktor i przez wiele lat szef Teatru Mimu „Gest” we
Wrocławiu, fotograf, drukarz, miłośnik kaligrafii, z wykształcenia historyk. Od 1962 roku mieszka we Wrocławiu. Brat i współpracownik
Eugeniusza Geta Stankiewicza, drukarz oraz dokumentalista jego prac, między innymi zrealizowanych wspólnie z Tadeuszem Różewiczem
„Zabaw przyjemnych i pożytecznych” oraz „cd. Nauki chodzenia”. Autor wystaw fotograficznych, m.in. Oszmiański aparat’czik i Ogrody R.
Najbardziej znanym cyklem jego prac jest Epitafium i wiatr..., seria fotografii kilkuset osób na tle epitafium Melchiora Brichsela na ścianie
kościoła pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, zebranych w albumie pod tym samym tytułem. W zadaniu odpowiada za wkład merytoryczny do
konsultacji i napisanie eseju.

Mirosław Ratajczak (ur 1952), krytyk sztuki, publicysta, od 1978 roku pracuje jako redaktor w miesięczniku „Odra”. Wieloletni przyjaciel
Eugeniusza Geta Stankiewicza. Autor wielu recenzji wystaw i projektów Geta. Po śmierci artysty ukazało się syntetyczne opracowanie
twórczości artysty pt. GET Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2016. W zadaniu wykona recenzję katalogu i udzieli konsultacji.

Aleksandra Malczewska- Sąsiadek – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, autorka konceptu wizualnego wystawy pt. „Czas przez nikogo
niezłapany” i towarzyszących kolekcji materiałów promocyjnych. W zadaniu wykona projekt graficzny katalogu, plakatu i zaproszenia oraz
skład i łamanie katalogu.

Joanna Strózik –absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr socjologii, ukończyła rok studiów na Uniwersytecie Antioch w
Yellow Springs, Ohio, USA w ramach bilateralnego programu z UJ (język wykładowy - angielski). Studentka studiów podyplomowych MBA
(od 10.2018) na Uniwersytecie Quebec w Montrealu, Canada i SGH w Warszawie (język wykładowy - angielski). Specjalista ds.
administracji w firmie SABRE, odpowiada za zapewnienie zgodności dokumentacji w obiegu międzynarodowym (apostille) oraz
przygotowywanie materiałów marketingowych w formie prezentacji, spotów reklamowych, ulotek oraz materiałów informacyjnych w języku
angielskim. W zadaniu wykona tłumaczenie tekstów na język angielski.

Justyna Bartoszek – historyk sztuki (licencjat - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), zainteresowana sztuką nowożytną i
nowoczesną, w tym szczególnie polskim malarstwem współczesnym. Z Muzeum Ziemi Wschowskiej współpracuje wolontariacko. W zadaniu
współpracuje przy tworzeniu not katalogowych.

TiM s.c. Maciej Jędrzejczak Tomasz Jędrzejczak, ul. Poznańska 177, 62-006 Kobylnica. Drukarnia istnieje na rynku poligraficznym od 1995
roku. W zadaniu wykona druk i dostawę katalogu.

Jadłodajnia Wschowianka, ul. Niepodległości 45, 67-400 Wschowa. W zadaniu zostanie jej powierzone przygotowanie i dostarczenie
cateringu na spotkanie promocyjne.

B.4. Recenzje wydawnicze 
--nie dotyczy--
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W polu B3 należy wymienić wykonawców wszystkich działań wymienionych w polu B2 wniosku. Jeżeli część wykonawców zadania zostanie wybrana dopiero w trakcie jego realizacji (np. w wyniku przetargu, czy wyboru ofert) to w tym polu należy zamieścić stosowną informację na ten temat. Na etapie aktualizacji wniosku wymagane jest podanie pełnej listy wykonawców.



B.5. Odbiorcy zadania 
B.5.1. Grupy wiekowe

Dzieci (0-12 lat)
Młodzież (13-18 lat)
Dorośli (osoby w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo)
Seniorzy (osoby w wieku emerytalnym/poprodukcjnym/60+)

B.5.2. Charakterystyka oferty realizowanej w ramach zadania dla poszczególnych grup odbiorców (w tym dla wskazanych grup
wiekowych)
Działanie edukacyjne organizowane w ramach cyklu Niedzielne Zabawy w Muzeum adresowane jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów.
Dzieci i młodzież - do tych grup odbiorców adresowane są zajęcia edukacyjne realizowane w ramach stałej oferty muzeum - lekcja
muzealna „Ze Wschowy ku artystycznej sławie – przykład Eugeniusza Geta Stankiewicza”, podczas której będzie wykorzystywany
katalog.
Dorośli i seniorzy - główni odbiorcy katalogu, jego czytelnicy. Z myślą o tych odbiorcach zorganizowane będzie spotkanie promocyjne.

B.6. Sposób promocji zadania 
1. Spotkanie promocyjne z udziałem Janusza Stankiewicza, przyjaciół i znajomych artysty.
2. Konferencja prasowa z udziałem patronów medialnych: TVP3 Gorzów, zw.pl, Panorama Leszczyńska, Gazeta Lubuska.
3. Informacja o zadaniu na stronie internetowej i profilu FB Muzeum.
4. Zaproszenia na spotkanie (elektroniczne).
5. Plakaty (50 szt.) promujące spotkanie.
6. Nota prasowa.

B.7. Informacje dodatkowe 
--brak--

B.8. Czy inwestycja dotyczy nieruchomości, która jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków? 
--nie dotyczy--

B.9. Informacja na temat wykorzystania środków z dotacji w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym
osobom z niepełnosprawnościami
nie dotyczy
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Należy wybrać grupę lub grupy odbiorców, do których adresowane jest zadanie lub jego efekty.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Należy opisać w jakim zakresie projekt jest adresowany do poszczególnych grup odbiorców. Ofertę edukacyjną należy uwzględnić wyłącznie jeśli jest ona ściśle związana z realizacją przedmiotowego zadania.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W polu B.6. należy w punktach i hasłowo wymienić sposoby promocji zadania, nie zapominając, że wszystkie czynności związane z realizacją planowanej promocji muszą być opisane w polu B.2. Obligatoryjnie należy zamieścić deklarację o umieszczeniu stosownej informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej wnioskodawcy.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Wypełnianie pola B.7. jest nieobowiązkowe.Wnioskodawca ma możliwość umieszczenia w tym miejscu istotnych informacji, które ze względu na swoją specyfikę nie pasują do pozostałych pól opisowych.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W polu B.9. należy w punktach wymienić rozwiązania, jakie zastosowano w celu zapewnienia dostępu do wystawy osobom ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli zadanie nie przewiduje takich elementów, należy wpisać nie dotyczy.



VII. Koszty, źródła finansowania oraz harmonogram realizacji zadania

VII.1. Źródła finansowania zadania

Źródło Kwota
Procent

całość zadania

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania3 54 500,00

1. Środki spoza sektora finansów publicznych, w tym: 11 000,00 20.18

a) Finansowe środki własne wnioskodawcy
niezaliczanego do sektora finansów publicznych4

--brak--

b) Od sponsorów lub innych podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp. Kto PLN %

1

Przedsiębiorstwo Nasienno-
Zaopatrzeniowe Wójcik Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Wschowa

1 000,00 1.83

2 Bank Spółdzielczy we Wschowie 5 000,00 9.17

3 AGRI GeM Spółka z o.o. Wschowa 1 000,00 1.83

4 Piekarnia Wacław Gierczak Wschowa 1 000,00 1.83

5 AKME Zdzisław Wiśniewski Wrocław 2 000,00 3.67

6 Sklep Wielobranżowy "Marco" Marek
Śladewski Wschowa

1 000,00 1.83

c) Inne środki ze źródeł niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

--brak--

2. Przewidywane przychody uzyskane w ramach realizacji zadania 0,00 0.00

3. Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana) 40 000,00 73.39

4. Inne środki z sektora finansów publicznych, w tym: 3 500,00 6.42

d) Finansowe środki własne wnioskodawcy
zaliczanego do sektora finansów publicznych4

Lp. Kto PLN %

1 Muzeum Ziemi Wschowskiej 2 500,00 4.59

e) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

--brak--

f) Inne środki publiczne (z wyłączeniem środków
pozostających w dyspozycji Ministra KiDN)

Lp. Kto PLN %

1 Powiat Wschowski 1 000,00 1.83

g) Środki z programów europejskich --brak--

5. Środki z sektora finansów publicznych razem 43 500,00 79.82

VII.2. Efekty rzeczowe i źródła przychodów z realizacji zadania

Opłaty za dostęp do udziału w zadaniu
--brak--

Bezpłatny dostęp do udziału w zadaniu
--brak--

Razem 0 0 0,00

Średnia opłata za udział w zadaniu 0,00

Inne źródła przychodów z realizacji zadania
--brak--

Inne efekty realizacji - niegenerujące przychodów

Lp. Rodzaj
Szacowana cena

jednostkowa
Szacowana

liczba/nakład

Sumaryczna liczba
jednostek dostępu

do zadania
Szacowany
przychód

1 Katalog 1000

2 Plakat 50

Suma przewidywanych przychodów z realizacji zadania 0,00
* W przypadku standardowych biletów/wejściówek należy podać wartość 1. W przypadku jeśli zaproszenie/ subskrypcja/ akredytacja/ uczestnictwo w
warsztacie/kursie/konferencji/rezydencji itd. dotyczy więcej niż 1 osoby(np. zaproszenie 2-osobowe) należy podać liczbę osób, których dotyczy pojedyncze
zaproszenie/akredytacja/subskrypcja/ uczestnictwo w warsztacie/kursie/konferencji/rezydencji itd. W przypadku karnetów należy podać liczbę wydarzeń
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W punkcie 1. tabeli należy wykazać tylko środki ze źródeł niepublicznych. W punkcie 4. tabeli należy wykazać środki ze źródeł publicznych. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym wierszu środki własne wpisują podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych np. parafie, stowarzyszenia, fundacje. 

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Wszystkie przewidywane przychody muszą być umieszczone w punkcie VII.2 i uwzględnione w montażu finansowym (preliminarzu) projektu jako źródło finansowania zadania.

korynadylewska
Prostokąt

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym wierszu środki własne wpisują podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, np. muzea samorządowe, państwowe. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Te pola należy wypełnić tylko w przypadku wniosków, które dotyczą zadań przewidujacych jakikolwiek odpłatny udział w zadaniu (np. odrębnie biletowana wystawa czasowa, płatne lekcje muzealne). 

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Takie jak materiały promocyjne/gadżety, które będą sprzedawane.Wówczas w kolumnie 'rodzaj' poza nazwą należy podać sposób kalkulacji kwoty przychodu. 

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Katalog oraz materiały promocyjne/gadżety, które nie będą sprzedawane.

korynadylewska
Prostokąt



(spektakli, koncernów itd.)do których dostęp obejmuje karnet.
** W przypadku zróżnicowania w cenach biletów/karnetów można podać osobne pozycje (cena danej kategorii biletu wraz z nakładem)lub cenę średnią wraz
z całościowym nakładem biletów/ karnetów przewidzianym do sprzedaży.

VII.3. Wszystkie lata realizacji zadania - podsumowanie

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania 54 500,00 PLN

Średnia opłata za udział w zadaniu 0,00 PLN

Suma przewidywanych przychodów z realizacji zadania 0,00 PLN 0.00 %

Suma środków z sektora finansów publicznych 43 500,00 PLN 79.82 %

Suma środków pozostających w dyspozycji Ministra 40 000,00 PLN

VII.4. Preliminarz całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania

Lp. Nazwa kosztu
Koszt ogółem

PLN

Koszty z podziałem na źródła finansowania - PLN

Wnioskowana
dotacja MKiDN

Inne środki z sektora
finansów publicznych

Środki spoza sektora
finansów publicznych

Przewidywane
przychody uzyskane
w ramach realizacji

zadania

1 Wynagrodzenie za projekt graficzny
katalogu - umowa o dzieło, rachunek

4 500,00 0,00 3 500,00 1 000,00 0,00

2 Wynagrodzenie za skład i łamanie
katalogu - umowa o dzieło, rachunek

3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00

3
Wynagrodzenie za tłumaczenie tekstów do
katalogu na język angielski - umowa o
dzieło, rachunek

3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

4 Wynagrodzenie za druk (39 800,00 zł) i
dostawę katalogu (200,00 zł) - faktura

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

5 Wynagrodzenie za napisanie recenzji -
umowa o dzieło, rachunek

2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

6 Zakup cateringu na spotkanie promocyjne
- faktura

1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00

RAZEM 54 500,00 40 000,00 3 500,00 11 000,00 0,00

Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne5

54 500,00
0,00

40 000,00
0,00

3 500,00
0,00

11 000,00
0,00

0,00
0,00

VII.5. Harmonogram realizacji zadania6

Dzień rozpoczęcia zadania7 2020-06-03

Lp. Termin od Termin do Działanie

1 2020-06-03 2020-09-30 Konsultacje merytoryczne; przygotowanie tekstów do katalogu

2 2020-07-15 2020-10-04 Redakcja i korekta katalogu

3 2020-09-02 2020-11-08 Tłumaczenie tekstów; projekt graficzny, skład i łamanie katalogu; projekt graficzny
plakatu i zaproszenia;

4 2020-11-09 2020-12-06 Druk i dostawa katalogu; przeprowadzenie kampanii promocyjnej; przygotowanie działania
edukacyjnego

5 2020-12-07 2020-12-09 Zakup cateringu; spotkanie promujące katalog; przeprowadzanie działania edukacyjnego

6 2020-12-08 2020-12-20 Dystrybucja katalogu;zamieszczenie elektronicznej wersji katalogu na stronie
internetowej

7 2020-12-15 2020-12-29 Podsumowanie i rozliczenie zadania

Dzień zakończenia zadania8 2020-12-29

VII.6. Procentowy udział dotacji MKiDN powyżej regulaminowego limitu
Tak
Nie

3. Uwaga! Dotyczy wyłącznie środków, które są ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy
4. Do finansowych środków wnioskodawcy można zaliczać koszt pracy wolontariuszy. Zgodnie z art. 45 i art. 46 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako koszt pracy wolontariuszy mogą być wliczone jedynie faktycznie poniesione przez organizatora
koszty diet, podróży służbowych oraz ubezpieczeń, a także inne koszty niezbędne dla wykonania przez wolontariuszy świadczenia na rzecz organizatora.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Umieszczając w preliminarzu koszty promocji i reklamy należy pamiętać, że są one kwalifikowane do dofinansowania jedynie do 10% wysokości dotacji, co determinuje też konieczność wyodrębnienia tego typu kosztów w osobnych pozycjach preliminarza.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Preliminarz należy przygotować w oparciu o wykaz kosztów kwalifikowanych określony w regulaminie programu Wspieranie działań muzealnych.Każdy koszt uwzględniony w preliminarzu musi być opisany w polu B.2.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nazwa kosztu zawsze musi kończyć się dokumentem rozliczeniowym – umowa o dzieło/umowa zlecenia/faktura/rachunek/polisa.Nazwa kosztu zawsze powinna zaczynać się od słowa „zakup” (w zakresie zakupu materiałów, sprzętu itp.) lub „wynagrodzenie za” (w zakresie zapłaty za usługi, niezależnie od tego czy podstawę rozliczenia będzie stanowił rachunek do umowy o dzieło/zlecenia czy faktura).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W przypadku kosztów złożonych należy podać szczegółową kalkulację, podając ceny jednostkowe/składowe elementów danego wydatku.

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach jednej pozycji kosztorysowej nie należy łączyć wydatków bieżących i inwestycyjnych.Podział wydatków na bieżące i inwestycyjne powinien być skonsultowany z osobą odpowiedzialną za kwestie finansowe wnioskodawcy.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach jednej pozycji kosztorysowej nie należy łączyć kosztów merytorycznych (np. druk katalogu) i kosztów promocyjnych (np. druk materiałów promocyjnych).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Działania trwające w tym samym czasie należy umieścić w jednym wierszu.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Harmonogram należy przygotować w sposób chronologiczny, w oparciu o dzień rozpoczęcia poszczególnych działań (bez luk czasowych - czyli okresów kiedy nie jest realizowane żadne działanie), uwzględniając wszystkie działania planowanedo zrealizowania (niezależnie od tego czy generują one koszty).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W harmonogramie należy uwzględnić terminy wykonania wszystkich działań, zarówno generujących koszty, jak i bezkosztowych, wymienionych w polu B.2. wniosku, a także rozliczenie, które powinno trwać maksymalnie 30 dni.



Wymienione koszty muszą być ujęte w ewidencji księgowej organizatora.
5. Rodzaje wydatków inwestycyjnych są wyszczególnione w § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
6. Harmonogram zadania powinien być sporządzony w układzie chronologicznym i uwzględniać etapy: przygotowawczy, realizacji zadania, podsumowania.

W harmonogramie muszą się znaleźć wszystkie informacje na temat pozycji generujących koszty z preliminarza.
7. Od tego dnia można realizować wszystkie płatności z dofinansowania, także z finansowych środków wnioskodawcy oraz innych źródeł.
8. Do tego dnia musi nastąpić realizacja wszystkich płatności z dofinansowania, także z finansowych środków wnioskodawcy oraz innych źródeł.

VIII. Czy zadanie, na które składany jest wniosek, jest powiązane z innymi zadaniami, o
dofinansowanie których ubiega się wnioskodawca w bieżącym roku ze środków pozostających
w dyspozycji ministra w ramach tego samego bądź innych Programów Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego?

Tak
Nie

IX. Nazwy zadań oraz wysokość przyznanego dofinansowania ze środków pozostających
w dyspozycji ministra w roku (2019)

--brak--

X. Załączniki

L.p. Nazwa pliku Wielkość

X.1. Obowiązkowe załączniki

Nr załącznika Nazwa załącznika (zgodna z regulaminem programu)

1 Nie dotyczy
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy wymienić wyłącznie dotacje otrzymane z Programów MKiDN w roku 2019 (w tym zadania wieloletnie obejmujące rok 2019).

korynadylewska
Prostokąt



WYKAZ WSKAŹNIKÓW
przewidywanych rezultatów realizacji zadania

Wskaźniki

Lp. Wskaźnik
Jedn.
miary

Wartości*

2020

1 Liczba wystaw czasowych zorganizowanych w ramach zadania szt. 0

2 Frekwencja na wystawach czasowych zorganizowanych w ramach zadania osoby 0

3 Liczba biletów sprzedanych na wystawy zorganizowane w ramach zadania szt. 0

4 Liczba wystaw stałych zmodernizowanych w ramach zadania szt. 0

5 Liczba wystaw stałych stworzonych w ramach zadania szt. 0

6 Nakład katalogów wydanych w ramach zadania szt. 1000

7 Liczba obiektów poddanych konserwacji w ramach zadania szt. 0

8 Liczba pracowni konserwatorskich zmodernizowanych w ramach zadania szt. 0

9 Liczba pracowni konserwatorskich stworzonych w ramach zadania szt. 0

10 Nakład materiałów promocyjnych przygotowanych w ramach zadania szt. 50

* Wszystk ie wartości wskaźników muszą zostać podane
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nakład katalogu wymieniony w tym miejscu musi być spójny z informacjami zawartymi w polu VII.2. wniosku.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nakład materiałów promocyjnych wymienionych w tym miejscu musi być spójny z informacjami zawartymi w polu VII.2. wniosku.



MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
00 -071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ

Miejscowość, data

Miejscowość Wschowa

Data 2019-10-27

I. Charakter gospodarczy działalności wnioskodawcy

I.1. Czy wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na oferowaniu na rynku towarów lub usług?1

Tak
Nie

I.2. Czy zadanie, którego dotyczy dofinansowanie wiąże się z oferowaniem na rynku towarów lub usług?2

Tak
Nie

I.3. Czy wnioskodawca planuje uzyskanie przychodu z tytułu realizacji zadania i/lub z wykorzystaniem efektów
realizacji zadania, w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji zadania?3

Tak
Nie

I.4. Czy zadanie ma charakter czysto społeczny, edukacyjny lub kulturalny, a jego efekty będą otwarte dla
ogółu społeczeństwa bezpłatnie w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu?4

Tak
Nie

I.5. Czy w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej, wnioskodawca zapewni rozdzielność
finansowo-księgową z działalnością będącą przedmiotem dofinansowania?5

Tak
Nie

1. Należy zaznaczyć TAK w przypadku jeśli wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności realizuje wydarzenia kulturalne(spektakle, koncerty,
wystawy, projekcje filmowe itd.), działania edukacyjne(warsztaty, kursy, szkolenia itd.), prowadzi działalność wydawniczą i/lub oferuje usługi
wydawnicze, oferuje usługi reklamowe, oferuje usługi z zakresu wynajmu wyposażenia i nieruchomości i/lub usług hotelarskie i gastronomiczne, oferuje
inne towary lub usługi. Można zaznaczyć NIE wyłącznie po wykluczeniu wszystkich zakresów działalności określonych wyżej.

2. Należy zaznaczyć TAK w przypadku jeśli w ramach zadania i/lub w efekcie realizacji zadania będą realizowane wydarzenia kulturalne(spektakle,
koncerty, wystawy, projekcje filmowe itd.), działania edukacyjne(warsztaty, kursy, szkolenia itd.), działania wydawnicze, usługi reklamowe, będą
oferowane usługi z zakresu wynajmu wyposażenia i nieruchomości i/lub usługi hotelarskie i gastronomiczne, będą oferowane inne towary lub usługi.
Można zaznaczyć NIE wyłącznie po wykluczeniu wszystkich zakresów działalności określonych wyżej.

3. Można zaznaczyć NIE wyłącznie po wykluczeniu wszelkich możliwości uzyskania przychodów z tytułu realizacji zadania lub z wykorzystaniem efektów
realizacji zadania –również po zakończeniu realizacji zadania.

4. Można zaznaczyć TAK wyłącznie w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. I.3.
5. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji

finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych Ministra oraz wydatków
dokonywanych z tych środków.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Odpowiedzi na pytania należy wybierać poprzez wybór jednej z dostępnych opcji. W celu prawidłowego wypełnienia tej części formularza należy zapoznać się z treścią załącznika nr 3 do Ogłoszenia Ministra KiDN w sprawie naboru do programów MKiDN na rok 2020 Zasady udzielania dofinansowań na warunkach określonych przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz przypisami znajdującymi się poniżej.

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Strzałka



Syntetyczny opis działalności wnioskodawcy
wraz z perspektywami dalszego rozwoju

I. Nazwa Programu
Wspieranie działań muzealnych

II. Nazwa zadania

Czas przez nikogo niezłapany. Kolekcja dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza w Muzeum Ziemi Wschowskiej

III. Nazwa wnioskodawcy
Muzeum Q

III.1. Rok powstania/założenia wnioskodawcy
1968

III.2. Ilość zatrudnionych pracowników/członków wnioskującego podmiotu
9

IV. Najważniejsze elementy dotychczasowej działalności

IV.1.Opis dwóch najważniejszych zadań w sferze kulturalnej zrealizowanych przez wnioskodawcę w czasie 2 ostatnich lat1

a)
W Muzeum Ziemi Wschowskiej od maja do października 2018 r. realizowany był projekt „Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne
warsztaty i przewodnik po Wschowie”. W jego wyniku powstał interaktywny przewodnik (zwiedzajwschowe.pl), który pozwala poznać
historię i zabytki ziemi wschowskiej nie tylko dzieciom i dorosłym, ale także osobom z niepełnosprawnościami czy też tym najmłodszym,
którzy nie potrafią jeszcze czytać. Posiada on funkcje umożliwiające np. odsłuchanie zamieszczonych opowieści lub powiększenie czcionki
w tekście. Drugim efektem projektowych działań jest wersja tej publikacji w formie drukowanej książeczki (nakład 5 000,00 egz.). Jego
wydanie poprzedzone było warsztatami skierowanymi do różnych grup wiekowych i społecznych. Zwieńczeniem projektu był warsztatowy
plener pod hasłem: „Małe miasto wielkich przeżyć – praktykuj kulturę z Muzeum Ziemi Wschowskiej”. W ramach projektu odbyły się
następujące warsztaty: na wystawie czasowej „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego
protestantyzmu” – wśród starodruków, sztambuchów, rękopiśmiennych kronik z XVII w. – prowadzone z Kartą Wizyty Małego Gościa
przez Magdalenę Birut – specjalistę do spraw edukacji MZW; warsztaty typografii prowadzone przez Bartosza Metelskiego (Otwarta
pracownia sitodruku Czy Słonie) – przybliżające tajniki posługiwania się literą; „Małe miasto wielkich przeżyć” w teatrze ilustracji
Kamishibai – „Bajeczki ze Skrzyneczki” Kaliny Patek; warsztaty fotograficzne z Izą Matuszewską. Projekt został dofinansowany kwotą 25
000 zł w IX edycji programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to ogólnopolski program, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu
wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu
lokalnego dziedzictwa i kultury. Źródłem finansowania było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast operatorem
programu Muzeum Historii Polski. Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało projekt przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego we
Wschowie, Starostwa Powiatowego we Wschowie i Gabinetu Kosmetycznego EVA.
b)2

nie dotyczy

1. Uwaga! W punktach a) i b) należy opisać 2 różne zadania a nie 2 edycje jednego zadania cyklicznego! W przypadku jeśli wniosek dotyczy zadania cyklicznego w
punkcie a) należy opisać edycje tego zadania z ostatnich 2 lat.

2. Uwaga! Wypełnić w przypadku gdy podmiot nie prowadził żadnej działalności w opisanym zakresie lub prowadził ją w ograniczonym wymiarze (tylko 1 zadanie w
ciągu 2 lat).
Dodatkowe informacje na temat powodu braku działalności należy umieścić w punkcie a).

IV.2.Opis dwóch najważniejszych zadań inwestycyjnych z dziedziny kultury zrealizowanych przez wnioskodawcę w czasie 3
ostatnich lat1

a)
W 2018 roku wystawa czasowa „Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”
dofinansowana została kwotą 149 000,00 zł przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa czasowa wpisała się w obchody
jubileuszu 500-lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce. Zgromadzone w
przestrzeni muzealnej zabytki poprowadziły widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy
Wschowy. Po raz pierwszy we wschowskim muzeum zaprezentowane zostały liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów; z
Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta, prywatnego ośrodka miejskiego
Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych było blisko 300 obiektów z ponad 20 instytucji
oraz od osób prywatnych. Realizacja wystawy łączyła się z zakupem nowoczesnych gablot muzealnych, systemu zawieszeń obrazów,
oświetlenia LED, dwóch kiosków interaktywnych z prezentacjami multimedialnymi oraz wydaniem katalogu wystawy (format A4, ss. 308,
nakład 500 egz.). Wystawę dofinansowała także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw
Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji.
b)2

nie dotyczy

1. Uwaga! W wypadku gdy podmiot nie prowadził żadnej inwestycji w opisanym zakresie lub prowadził ją w ograniczonym wymiarze (tylko 1 inwestycja w ciągu 3 lat)
należy opisać ten fakt w punkcie a).
Uwaga! W punkcie. a) i b) należy opisać 2 różne inwestycje a nie 2 etapy tej samej inwestycji!

2. Uwaga! Wypełnić w przypadku gdy podmiot nie prowadził żadnej działalności w opisanym zakresie lub prowadził ją w ograniczonym wymiarze (tylko 1 zadanie w
ciągu 3 lat).
Dodatkowe informacje na temat powodu braku działalności należy umieścić w punkcie a).
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy wpisać wartość większą od 0. Jeżeli wnioskodawca nie zatrudnia pracowników to powinien wpisać liczbę członków organizacji. 

korynadylewska
Pływające pole tekstowe
Muzeum Ziemi Wschowskiej

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W każdym punkcie należy opisać jedno przedsięwzięcie (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych jedną edycję) zrealizowane w roku 2018 lub 2019.W treści opisu należy podać termin jego realizacji. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W każdym punkcie należy opisać jedno przedsięwzięcie (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych jedną edycję) zrealizowane w roku 2017, 2018 lub 2019.W treści opisu należy podać termin jego realizacji. 

MonikaCzartoryjska
Strzałka

MonikaCzartoryjska
Strzałka



V. Plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej i (lub) inwestycyjnej na najbliższe 3 lata z
uwzględnieniem roli niniejszego zadania 
Na najbliższe lata zaplanowano kilka projektów, które przybliżą działalność Muzeum, jego zbiory i znaczenie dla regionu. Jednym z
priorytetów jest wzbogacenie stałych wystaw muzealiami poddanymi zabiegom konserwacji, wydanie przewodnika po zbiorach oraz
katalogów poszczególnych kolekcji MZW (katalog kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza, katalog numizmatów, katalog malarstwa –
kolekcji martwych natur), materiałów promujących i popularyzujących zbiory MZW, wzbogacenie wystaw stałych prezentacjami
multimedialnymi (m.in. gabinet numizmatyczny).

2020
• Wystawa czasowa pt. „Sztuka Wschowy. Twórcy – proweniencje”, celem ekspozycji jest prezentacja artystów urodzonych we
Wschowie, którzy po zakończeniu edukacji akademickiej tworzyli w różnych rejonach Europy (m.in. Paul Wittig w Berlinie; Hugo Licht w
Lipsku). Organizacja nowoczesnego wyposażenia magazynów zbiorów: meble, monitoring klimatu, systemy przechowywania zbiorów.
Rozdzielenie na magazyn sztuki, zbiorów historycznych, zbiorów archeologicznych i etnograficznych. Prezentacja magazynów po pracach
modernizacyjnych szerokiej publiczności. Wyposażanie Muzeum w nowe środki pomocne w jego poznawaniu, z naciskiem na osoby z
niepełnosprawnościami.

2021
• Digitalizacja i opracowywanie naukowe zbiorów. Wzbogacanie kolekcji muzealnej poprzez dalszy zakup dzieł Eugeniusza Geta
Stankiewicza oraz grafik dotyczących okresu bitwy pod Wschową w 1706 r., numizmatów (monety bite we Wschowie). Remont (montaż
klimatyzacji, wiatrołapu, malowanie ścian) i modernizacja systemu ogrzewania centralnego w siedzibie przy pl. Zamkowym 2.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W opisie planu rozwoju należy uwzględnić rolę projektu będącego przedmiotem składanego wniosku. 
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