
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 

 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

 
MUZEUM LALEK I ZABAWEK W SZCZECINIE 
 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

  
ZABYTKOWY OBIEKT BRAMY PORTOWEJ (za zgodą URZĘDU MIEJSKIEGO ) 
 
Dlaczego ? Przyjazne miejsce dla  osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dla 
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Nikt z mieszkańców nie będzie narzekać na 
kłopotliwe sąsiedztwo i hałasy. 
Każdy turysta zainteresowany zabytkami i wystawą bez problemu odszuka i trafi do 
BRAMY PORTOWEJ. 
 
 

3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

 

- ZORGANIZOWANIE WYSTAWY STARYCH LALEK I ZABAWEK W SZCZECINIE 

PRZY WSPARCIU ZE STRONY MIASTA W UDOSTĘPNIENIU LOKALU 

UŻYTKOWEGO. W przyszłości wystawa powinna przyczynić się do założenia MUZEUM 

LALEK I ZABAWEK. 

- Przekazanie i przystosowanie dla potrzeb WYSTAWY wnętrza zabytkowego obiektu 

BRAMY PORTOWEJ. 

- Wyposażenie pomieszczeń w profesjonalny sprzęt multimedialny, gabloty wystawowe, 

instalacje oświetleniowe, alarmowe, wentylacyjne, p.poż. 

- Stworzenie stanowisk pracy. 

 

WKŁADEM WNIOSKUJĄCEGO jest pomysł, własna praca i kolekcja ponad 1000 

eksponatów pochodzących z końca XIX wieku do lat 60 XX wieku. Część z tych 

eksponatów stanowią lalki polskie – głównie celuloidowe – pochodzące z Kaliskiej Fabryki 

Lalek i Zabawek Adama Szrajera (założonej w 1884 roku), lalki pochodzące z Fabryki 

Wyrobów Celuloidowych w Częstochowie oraz lalki różnych Spółdzielni Pracy. 

Znaczną część kolekcji stanowią stare lalki producentów naszych zachodnich, południowych 

i wschodnich sąsiadów. Są też lalki z odległych miejsc świata. 

Uzupełnienie kolekcji stanowią stare wózki, kołyski, łóżeczka, domki, mebelki, miniaturki 

wyposażenia – wszystko dla lalek. 

 

 

 
 

 



4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

 

- OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

- EDUKACJA KULTURALNA 

- WYMIANA I WSPÓŁPRACA KULTURALNA Z INNYMI OŚRODKAMI 

MIEJSKIMI I WIEJSKIMI. 

- MIĘDZYNARODOWA WYMIANA I WSPÓŁPRACA KULTURALNA Z 

ZAGRANICĄ 

- ORGANIZACJA SPOTKAŃ, WYSTAW, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ 

- NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY np. Z AKADEMIĄ SZTUKI, UNIWERSYTETEM 

TRZECIEGO WIEKU, innymi ORGANIZACJAMI , OSOBAMI PRYWATNYMI. 

 

Już najwyższy czas, aby po blisko 70 latach od zakończenia II Wojny Światowej powstało – 

z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych – Muzeum Starych Lalek i Zabawek w 

Szczecinie. Nie wiele wiemy na temat starych zabawek i ich producentów a wielu z nas na 

ten temat po prostu nie wie nic ! 

Brak na rynku księgarskim polskich wydawnictw i katalogów opisujących polskie stare lalki 

sprawia, że nie jeden z nas nie ma pojęcia jak wyglądają. Sporadycznie zdarza się, że przy 

okazji wiosennych porządków wyrzucamy na śmietnik eksponaty o wartości muzealnej. Czas 

z tym skończyć i rozpocząć edukację!!! 
 

 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

 
 
PROJEKT SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEGO 
MIASTA I OKOLIC  A TAKŻE  DO TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH SZCZECIN. 
MAM NADZIEJĘ, ŻE WYSTAWA SPRAWI NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ DZIECIOM, 
MŁODZIEŻY I OSOBOM STARSZYM. 
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.) 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1.PRZEKAZANIE OBIEKTU BRAMY PORTOWEJ DLA POTRZEB 

WYSTAWY STARYCH LALEK I ZABAWEK 

 do decyzji URZĘDU MIASTA 

2.REMONT WNĘTRZA BRAMY PORTOWEJ  wg szacunku po wizji lokalnej 

3.PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA DLA POTRZEB WYSTAWY  do uzgodnienia 

4.KAMPANIA INFORMACYJNA  LOKALNE MEDIA 

5.UDOSTĘPNIENIE EKSPONATÓW NA CZAS OKREŚLONY  BEZPŁATNIE 

 

Łącznie: ………do uzgodnienia……………… zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 

 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

 

 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

 
 
 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 

 

 

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

