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Informacja 

o zamiarze i przyczynach  
podziału Muzeum Okręgowego w Koninie  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zamierza dokonać podziału Muzeum Okręgowego               
w Koninie poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego w Koninie (instytucji kultury dla której 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisanej do rejestru instytucji 
kultury pod numerem 5) Oddziału Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem 
celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego w śabikowie (instytucji kultury dla której 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisanej do rejestru instytucji 
kultury pod numerem 3). 

Przyczyną wyłączenia z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego Obozu 
Zagłady w Chełmnie nad Nerem i włączenia do Muzeum Martyrologicznego w śabikowie jest 
zapewnienie bardziej adekwatnej i efektywniejszej realizacji celu Województwa polegającego na 
ochronie i zachowaniu dziedzictwa historycznego Wielkopolski wyznaczonego w zaktualizowanej 
„Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2020.” (Cel operacyjny 8.10. Ochrona i utrwalanie 
dziedzictwa). 
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem dla dwóch instytucji kultury, 
których działalność statutowa obejmuje sprawowanie opieki nad miejscami pamięci, którymi są 
tereny                    i obiekty byłych obozów i miejsc zagłady, tj. Muzeum Martyrologiczne w 
śabikowie oraz Muzeum Okręgowe w Koninie. Przy czym działalność ta w ramach Muzeum 
Okręgowego w Koninie jest wyodrębniona organizacyjnie: w formie oddziału, a takŜe 
terytorialnie:  Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem połoŜone jest 
kilkadziesiąt kilometrów od siedziby Muzeum Okręgowego w Koninie, gdzie prowadzona jest 
pozostała, zasadnicza działalność statutowa Muzeum. 
 
Włączenie Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem do Muzeum 
Martyrologicznego w śabikowie pozwoli na bardziej adekwatną opiekę nad Pomnikiem Zagłady 
przez prowadzenie wspólnej dla tego miejsca, jak i Muzeum Martyrologicznego w śabikowie 
współpracy z właściwymi organami państwa, ciałami doradczymi, organizacjami pozarządowymi 
oraz zainteresowanymi środowiskami. Ponadto Muzeum Martyrologiczne w śabikowie ma 
potencjał i doświadczenie w działalności naukowej i edukacyjnej w zakresie opieki nad miejscami 
pamięci. 
 
Zakłada się takŜe, Ŝe włączenie Oddziału Muzeum Okręgowego w Koninie do Muzeum 
Martyrologicznego w śabikowie, będzie skutkować zwiększeniem efektywności w zarządzaniu  
Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem przez skupienie w jednym podmiocie 
zadań o podobnym, szczególnym charakterze.  
  
 

 


