
JUBILEUSZ 650-LECIA MIASTA



JUBILEUSZ MIASTA

Siedziba muzeum mieści się w mieście Złotowie, mieście które

w roku 2020 świętowało swoje 650-lecie. Dyrektor muzeum

została zaproszona do Honorowego Komitetu Organizacyjnego

650-lecia Miasta Złotowa.

Muzeum Ziemi Złotowskiej w 2020 roku bardzo dużo uwagi

poświęciło na promocję jubileuszu miasta. Organizowaliśmy

samodzielnie, bądź włączaliśmy się do współorganizacji wielu

inicjatyw.

Nacisk położyliśmy również na edukację historyczną i kampanię

informacyjną dla mieszkańców miasta, ale i turystów. Pomysłów

na uczczenie jubileuszu było wiele, jednak sytuacja

pandemiczna pozwoliła na realizację części z nich.



KARTA WSTĘPU

3 stycznia 2020 r. przyszedł na świat Gabriel pierwszy

złotowianin urodzony w roku jubileuszowym. Gabriel otrzymał

cały pakiet prezentów i przywilejów od burmistrza miasta i

różnych instytucji. Do specjalnej wyprawki dla malucha

przygotowaliśmy unikatową kartę bezpłatnego wstępu do

naszego muzeum na najbliższe 18 lat!



W trakcie ferii zimowych zorganizowaliśmy

warsztaty plastyczne dla dzieci.

 „Historia Złotowa w czapce” - 29 stycznia 2020 w spichlerzu

Po krótkim wstępie i zapoznaniu uczestników z historią miasta,

jej mieszkańcami i właścicielami, dzieci wykonywały historyczne

nakrycia głowy, które towarzyszyły Złotowianom w okresie 650

lat: Korona Kazimierza Wielkiego z 1370 roku, kołpak – czapka

szlachecka, żydowska jarmułka z gwiazdą Dawida, konfederatka

i kapelusz napoleoński - Pruski piróg Fryderyka II, rogatywka z

piastowskim orzełkiem – czapka wyzwolicieli Złotowa z 1945

roku.

WARSZTATY



WARSZTATY

 „Kartka z życzeniami dla Złotowa”

- 5 lutego 2020 w spichlerzu

Dzieci wykonały kartkę pocztową

z życzeniami dla Jubilata – Miasta

Złotowa. Wstępem do zajęć

plastycznych była prezentacja

multimedialna o pocztówkach

i walorach filatelistycznych na

przestrzeni dziejów. Zajęcia

przypomniały zanikającą tradycję

wysyłania kartek z życzeniami czy

pozdrowieniami. Gotowe prace

prezentowane były przez cały 2020

rok w pomieszczeniu parterowym

Urzędu Miejskiego.



SPOTKANIA KOBIECE

 Cykl spotkań „Kobiety Złotowszczyzny”

– zrealizowano trzy z czterech spotkań w spichlerzu

Z okazji 650. urodzin Miasta Złotowa, Złotowska Rada Kobiet wraz

Muzeum Ziemi Złotowskiej przygotowała spotkania o kobietach, które

wpisały się w lokalny krajobraz, czy to propagując sztukę, kulturę, czy

działając społecznie.



KOBIECY FILM

Filmik o Kobietach Złotowszczyzny. Premiera miała miejsce 6 marca 2020 roku na uroczystych
obchodach Dnia Kobiet. Aktorami byli wychowankowie z WTZ, Muzeum Ziemi Złotowskiej
udostępniło swoje wnętrza. Materiał filmowy dostępny jest na kanale YouTube.



WYSTAWA CZASOWA

 Wystawa czasowa „Przyroda Ziemi Złotowskiej” 22 czerwca – 3 listopada 2020 - frekwencja 487

Wystawa czasowa w siedzibie muzeum prezentowała potencjał wód, lasów i terenów zielonych. Opowiadała jak wyglądały dzieje

leśnictwa, łowiectwa, pszczelarstwa, wędkarstwa, badań, ochrony i edukacji przyrodniczej. Wystawa była próbą udokumentowania

dotychczasowych opracowań, z dużym akcentem na wątki historyczne oraz zestawienie ich z obecnym pomysłem włodarzy miasta na

promocję regionu pod hasłem „Wielkopolskie Zdroje”. Do udziału w projekcie zaproszono instytucje, organizacje i osoby, które związane są

z zagospodarowaniem i wykorzystaniem zielonych zasobów Ziemi Złotowskiej.



INFORMACJA TURYSTYCZNA

Muzeum otworzyło 1 sierpnia 2020 roku Punkt Informacji

Turystycznej, stawiając przed nim zadanie szerszego poznania i

wykorzystania istniejących walorów turystycznych oraz

elementów bazy historycznej Złotowa i okolic. Punkt

zlokalizowano w Spichlerzu Złotowskim przy ul. Spichrzowej 9 w

Złotowie.

IT znalazła miejsce na parterze tego historycznego obiektu, z

dostępem do pozostałych pomieszczeń na wszystkich trzech

piętrach. Punkt Informacji Turystycznej jest pod zarządem

Muzeum Ziemi Złotowskiej. Punkt jest czyny w dniach od środy

do niedzieli, każdorazowo w godzinach 10.00-17.00. Informacja

telefoniczna lub drogą poczty elektronicznej jest udzielana

codziennie.



FESTYN HISTORYCZNY
 Wydarzenie „Legendarny Złotów” - Półwysep Rybacki w Złotowie,

28 sierpnia (piątek) 2020

W ostatni weekend wakacji zaprosiliśmy wraz z ZDK i Miejską Biblioteką
w podróż „wehikułem czasu”, aby pokazać jak powstawał Legendarny
Złotów! Imprezę rozpoczął barwny średniowieczny korowód, do którego
zapraszaliśmy mieszkańców miasta. Wizyta w obozowisku rycerskim
przygotowanym przez Bractwo Bezimiennych Rycerzy przenosiła do
czasów króla Kazimierza Wielkiego. Wspaniała zabawa, unikalny klimat,
dwa cudowne, pełne magii koncerty zespołów: „KliMagJa” i „Nata i
Evgeny”.



PROMOCJA LEGEND

Promocja publikacji i spotkanie autorskie z profesor Jowitą Kęcińską-Kaczmarek, 
28 sierpnia (piątek) 2020, godz. 17-21, Półwysep Rybacki w Złotowie w ramach 
wydarzenia Legendarny Złotów

„Legenda o założeniu Złotowa” to nowa książka ilustrowana kolorowymi obrazami
Katarzyny Filipek, które można było oglądać podczas spotkania. Publikacja zawiera
ponad 20 podań, legend i opowiastek złotowskich zebranych przez prof. Jowitę
Kęcińską-Kaczmarek. Podczas wydarzenia można było zakupić publikację i odebrać
własnoręczny wpis autorki. O godz. 18 na scenie odbyła się rozmowa Kamili
Krzanik-Dworanowskiej z autorką, która opowiedziała o procesie powstawania
zbioru. Ze sceny odczytane zostały również wybrane legendy.



PROMOCJA LEGEND
Zbiór zaspakaja potrzebę poznania tradycji rodzinnego miasta, najbliższej
okolicy, swoich korzeni. Książka przydatna jest dla polonistów i nauczycieli
realizujących program edukacji regionalnej. Ciekawie ilustrowana, w
twardej okładce, doskonały prezent dla babci i wnuka, a także każdego
ucznia złotowskich szkół. Autorka została w 2020 roku ogłoszona
Honorową Obywatelką Miasta Złotowa.



MONETA

 Oficjalna inaugurację bicia monety okolicznościowej z okazji 650-lecia miasta, 
28 sierpnia (piątek) 2020, godz. 17-21, Półwysep Rybacki w Złotowie 
w ramach wydarzenia Legendarny Złotów

Chwyć za młot, wybij sobie ZŁOTO ZE ZŁOTOWA tym hasłem zachęcaliśmy do nabycia

monety okolicznościowej z okazji 650-lecia miasta. Moneta została zaprojektowana w

Muzeum Ziemi Złotowskiej (grafika – Katarzyna Filipek). Dodatkową atrakcją była

okazjonalna fotoramka! Produkt nadal dostępny jest w muzeum.



MONETA
 Na awersie znajduje się napis “Miasto Kazimierza Wielkiego -1370 – Złotów – 2020” 

oraz profilowe przedstawienie króla w koronie. Na rewersie widnieje wizerunek 
legendarnego jelenia (na podstawie rysunku Renaty Kowalczyk), otoczony napisem 
“650 lat – Złoto ze Złotowa”. Moneta wybijana jest na mosiężny krążku menniczym 
o średnicy 24 mm. 



 Dystrybucja walorów filatelistycznych z okazji 650-lecia miasta –

3 listopada 2020

W ramach obchodów 650-lecia Złotowa, Muzeum Ziemi Złotowskiej

przygotowało wyjątkowe kartki pocztowe wraz z dedykowanym

znaczkiem oraz datownikiem okolicznościowym. Datownik

okolicznościowy wszedł do obiegu w 650 rocznicę testamentu króla

Kazimierza Wielkiego - 03.11.2020 roku, w Urzędzie Pocztowym

w Złotowie.

FILATELISTYKA



FILATELISTYKA

 Pierwszy w historii miasta znaczek wydano w 9-cio elementowych

arkuszach. Zawarta grafika to okolicznościowe logo Urzędu Miasta

w Złotowie zaprojektowane przez www.etnokrajna.pl Kartka

przedstawia symbol miasta, główny motyw herbu – jelenia oraz

panoramę miasta od strony Jeziora Miejskiego (fot. Robert

Cierniak). Dystrybucję walorów (znaczki, arkusze, kartki, komplet z

datownikiem) prowadziło Muzeum Ziemi Złotowskiej.

http://www.etnokrajna.pl/


WYKŁAD

 650 lat miasta Złotowa – wykład on-line

dla uczniów I LO – 6 listopada 2020 ze spichlerza

W planach pracy były lekcje historii dla uczniów szkół

w Złotowie. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne

odbyła się tylko jedna lekcja, przeprowadzona

zdalnie ze Spichlerza, dla uczniów I Liceum

Ogólnokształcąco w Złotowie, w której uczestniczyło

28 uczniów. Wykład przeprowadzony przez Janusza

Justynę, dotyczył historii miasta Złotów, z naciskiem

na jubileusz 650-lecia. Lekcja była dobrze przyjęta

przez uczniów.



Dodatkowa działalność wydawnicza muzeum

spowodowała, że w roku jubileuszowym wydano łącznie

trzy publikacje. Poza „Legendą o założeniu Złotowa”

wprowadzono do obiegu:

„Dawny Złotów. Kultura miasta w okresie staropolskim”
autor prof. Andrzej Kowalski, rysunki Włodzimierz
Pankiewicz – współwydawnictwo z Instytutem
Kaszubskim - 250 egzemplarzy + dodruk 150

„Złotów 1370-2020” monografia Złotowa prof. Joachima
Zdrenki, współwydawnictwo z Wydawnictwem Adam
Marszałek z Torunia – 500 egzemplarzy

WYDAWNICTWA



 „Dawny Złotów. Kultura miasta w okresie staropolskim” autor prof.

Andrzej Kowalski, rysunki Włodzimierz Pankiewicz – współwydawnictwo

z Instytutem Kaszubskim - 250 egzemplarzy + dodruk 150

Książka “Dawny Złotów” jest owocem długoletnich zainteresowań autora

dziejami miasta. Zawiera najważniejsze wiadomości o przedrozbiorowej

historii Złotowa. Traktuje o zachowanych i nieistniejących zabytkach jego

wieloetnicznej przeszłości. Opracowanie składa się z dwóch części.

W pierwszej opisana została kultura i życie mieszkańców w czasach

staropolskich. W drugiej mieści się kalendarium złotowskie wraz

z dokumentami i ich tłumaczeniami. Książka stanowiła jubileuszowy

podarunek, jaki autor podarował swojemu rodzinnemu miastu i jego

mieszkańcom. W 2020 roku Andrzej Kowalski uzyskał tytuł Honorowego

Obywatela Miasta Złotowa.

WYDAWNICTWA



WYDAWNICTWA

 „Złotów 1370-2020” monografia Złotowa prof. Joachima Zdrenki,

współwydawnictwo z Wydawnictwem Adam Marszałek z Torunia –

500 egzemplarzy

W książce, która ukazała się z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Złotowa,

ujęte zostały dzieje regionu i miasta od czasów najdawniejszych aż do

dziś. Przyjęta forma prezentacji ma wszystkim – bardziej lub mniej –

zorientowanym w przeszłości regionu i miasta umożliwić szybkie

dotarcie do poszukiwanego tematu. Stąd część pierwsza zawiera

narracyjnie przedstawiony przebieg dziejów od starożytności do

współczesności, zaś część druga składa się z haseł w formie

encyklopedycznej ujmujących wszystkie najważniejsze dziedziny życia

miasta – poczynając od instytucji państwowych i miejskich oraz

zakładów produkcyjnych, handlowych, rzemieślniczych, usługowych,

szkół, organizacji, stowarzyszeń itd., a kończąc na osobach zasłużonych,

które odegrały znaczącą rolę w życiu miasta.



Stałym elementem promocji w internecie był serwis www.muzeum-zlotow.pl.
Promocja jubileuszu za pomocą internetu okazała się na tyle skuteczna, że dokonaliśmy
aktualizacji naszej strony, poszerzając ją o nową zakładkę „czy wiesz że” gdzie
opublikowaliśmy artykuły dotyczące naszych zbiorów historycznych i historii regionu.
W związku z przewagą kontaktów wirtualnych z odbiorcami, duży nacisk położyliśmy
na promocję jubileuszu w internecie. 

PROMOCJA 



Fanpage na facebooku Muzeum Ziemi Złotowskiej świetnie sprawdził się jako komunikator
informacji o wątkach historycznych oraz odnośnik przekierowujący do innych ciekawych
materiałów w sieci. Zadbano również o materiały dla młodszych odbiorców oferty muzealnej.

PROMOCJA 



Muzeum skorzystało ze wszystkich narzędzi komunikacji - tradycyjnych
kanałów promocji i mediów internetowych. Informacje o jubileuszowych
przedsięwzięciach dotarły do mieszkańców północnej Wielkopolski poprzez
media lokalne, które mają niezwykłą siłę oddziaływania. Aby wypromować
650-lecie miasta posłużono się złotowskimi mediami internetowymi. Na
stronie internetowej muzeum, urzędu miasta, zlotowskie.pl, pzl24.pl i nasze-
miasto.pl ukazywały się zapowiedzi i relacje wydarzeń.

Miesięcznik „Głos Złotowski” publikował w wkładce Aktualności Złotowskie
materiały opracowywane przez muzeum.

PROMOCJA 



Relacje telewizyjne były emitowane w Kurierze Złotowskim TV ASTA.
Muzealnicy brali udział w nagraniach do filmu jubileuszowego
zrealizowanego na zlecenie Urzędu Miasta przez TV ASTA. Materiały
video to obecnie jedna z najpopularniejszych form prezentacji i trwałe
miejsce wirtualnego archiwum.

PROMOCJA 



PROMOCJA 
Jubileusz został zauważony przez media wojewódzkie. Radio

Poznań oraz Radio Koszalin promowały go w swoich audycjach.

Z tej okazji powstał odcinek złotowski w programie „Podróże po

Wielkopolsce”. Dzięki temu o jubileuszu miasta można było

usłyszeć poza najbliższym regionem.



PRODUKTY JUBILEUSZOWE

Do promocji jubileuszu zostało stworzone specjalne logo, które pojawiło się na wszelkich materiałach

informacyjnych i promocyjnych. Nieustanne prowadziliśmy sklep muzealny, również internetowo –

oraz wdrażaliśmy nowe produkty jubileuszowe – poza monetami i walorami filatelistycznymi pojawiły

się okazjonalne magnesy oraz bawełniane torby.



Koszty jubileuszu 650-lecia Miasta Złotowa po stronie muzeum:

Materiały na warsztaty z dziećmi – 150 zł
(pozostałe materiały z zapasów muzealnych)
Ulotki na spotkania o kobietach – 125 zł
Koszt wystawy czasowej historyczno-przyrodniczej z konkursem – 2945 zł
Publikacja z legendami – 8500 zł
(druk - 3800 zł, skład - 1100 zł, ilustracje – 3600 zł)
Publikacja „Dawny Złotów” – 6700 zł
Publikacja „Złotów 1370-2020”– 70 000 zł (dotacja celowa z UM)
Koncert zespołu Klimagia podczas wydarzenia Legendarny Złotów – 1200 zł
(koszt drugiego koncertu pokryła biblioteka,
grupę rekonstrukcyjną opłacił ZDK)
Urządzenie do bicia monet – 2400 zł
Flaga promująca bicie monet – 255 zł
Usługa datownika okolicznościowego na poczcie – 720 zł
Wyposażenie punktu Informacji Turystycznej – około 10 000 zł 
Projekty promocyjne, druk materiałów, koszty produkcji produktów –
w ramach bieżącej działalności muzeum

102995 ZŁ



PODSUMOWANIE

Pomimo kilkumiesięcznego zamknięcia 
muzeum na zwiedzających oraz 

organizacji zaledwie kilku wydarzeń, 
w tym konieczność rezygnacji w tradycji 

Nocy Muzeów, do naszej instytucji trafiło 
ponad tysiąc zwiedzających. Statystyki 
wykazały aż 60 tysięcy odsłon strony 
internetowej muzeum oraz prawie 
70-tysięczne zasięgi na facebooku. 

Mieszkańcy Złotowa na pewno zauważyli 
duży udział muzealników w obchodach 

jubileuszu 650-lecia miasta!


