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Do zadań Muzeum należy gromadzenie, opracowywanie naukowe, 

przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie 

działalności badawczej i oświatowej w zakresie upowszechniania nauki, kultury              

i sztuki oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami                     

o podobnym charakterze. 

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, działające jako wyodrębniona komórka 

Ostrzeszowskiego Centrum Kultury realizuje wymienione wyżej zadania przede 

wszystkim przez udostępnianie zbiorów własnych na wystawach (stałych                         

i czasowych) ukazujących różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej, 

prezentowanie dorobku artystycznego ludzi wywodzących się z tej Ziemi oraz 

sprowadzanych z innych muzeów. 

W 2011 roku częściowo zmieniono zawartość wystaw stałych na II piętrze 

Ratusza.  

Dzięki przekazanej przez państwo Gerd i Eyvinda Grundt darowiźnie finansowej              

w kwocie trzy tysiące złotych zakupiono szklaną gablotę ekspozycyjną o wymiarach 

190cm (wysokość) x 120 cm (szerokość) x 40 cm (głębokość) oraz dwa manekiny do 

mundurów, które zostały umieszczone na wystawie "Oficerowie norwescy w oflagu 

XXIC". 

W salach wystawowych na parterze zorganizowano następujące wystawy 

czasowe: 

 Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną - we współpracy z Kaliskim 

Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum"  

- wystawa to pokłosie konkursów organizowanych w Kaliszu, jako dopełnienie 

tamtejszego festiwalu muzyki dawnej. W Kaliskim Muzeum Okręgowym 

pokazywany był plon ostatniego konkursu, zaś do Ostrzeszowa sprowadzono 

prace nagradzane w poprzednich latach. Prace wykonane w najróżniejszych 

technikach malarskich, swą tematyką i plastycznym klimatem w pełni 

nawiązywały do dawnej muzyki, która stanowiła subtelne tło ekspozycji. 

 Ludowy strój kobiecy Południowej Wielkopolski - we współpracy z Muzeum 

Okręgowym Ziemi Kaliskiej, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Izbą Pamiątek  

w Doruchowie, Zespołem Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Na wystawie 

prezentowano nie tylko stroje, ale również stare ostrzeszowskie fotografie, 



na których widać mieszkańców miasta z początku ubiegłego wieku. Żywą 

prezentacją wielkopolskiego ludowego stroju byli obecni na wernisażu 

przedstawiciele zespołów folklorystycznych - „Doruchowianie”  

(z Doruchowa) i „Jubilaci” (z Niedźwiedzia). 

 "Radość tworzenia" - malarstwo Mirosławy Fazekaš. Obrazy olejne 

ostrzeszowskiej artystki przedstawiały pejzaże i architekturę okolic naszego 

miasta, widoki z podróży oraz motywy kwiatowe. 

 "Tytus - najsłynniejszy harcerz Rzeczypospolitej, czyli historia Tytusa, 

Romka  

i Atomka" -  ze zbiorów Wojciecha Łowickiego. Na wystawie zaprezentowano 

gazetowe i książkowe wydania popularnego kiedyś komiksu, najstarsze 

czarno-białe i drukowane współcześnie - kolorowe. Ciekawostką była 

namalowana przez H.J. Chmielewskiego dedykacja dla ostrzeszowian                     

i ostrzeszowianek. 

 "Galeria wrażliwości" - wystawa twórczości podopiecznych placówek opieki 

społecznej z powiatu ostrzeszowskiego: DDPS, ŚDS i WTZ w Ostrzeszowie, 

DPS w Kobylej Górze, WTZ i ŚDS w Doruchowie, WTZ w Pisarzowicach, DPS  

w Kochłowach, WTZ w Kuźnicy Grabowskiej oraz DPS w Marszałkach.  

 XVI Plener Malarski im. Antoniego Serbeńskiego - wystawa poplenerowa 

 "Poszukiwania" - malarstwo Agnieszki Waszkowiak. Tytuł ekspozycji - 

doskonale oddaje charakter prezentowanych prac przedstawiających 

pejzaże, architekturę, kwiaty, ludzi... Dla artystki malarstwo jest swoistym 

poszukiwaniem czasami ukrytego, niewidocznego na pierwszy rzut oka 

piękna.  

 Nabytki ostrzeszowskiego Muzeum 2001 - 2011. Na wystawie można zobaczyć 

eksponaty archeologiczne, artystyczne, historyczne, etnograficzne, 

numizmatyczne w większości przekazanych do muzeum w formie daru. Duża 

część z nich na wystawie prezentowana jest po raz  pierwszy. 

 

 W dniu 14 grudnia we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 

Ostrzeszowskiej przeprowadzono spotkanie zatytułowane "Igo Moś - to był KTOŚ" 

upamiętniające człowieka, który w latach 1982 - 2001 wzbogacał zbiory 

ostrzeszowskiego Muzeum o eksponaty historyczne, artystyczne, numizmatyczne, 

etnograficzne dokumentujące dzieje naszego miasta i regionu. Spotkanie odbyło się 

w 10 rocznicę śmierci ofiarodawcy muzealiów i sponsora wielu fundacji tablicowych 

w Ostrzeszowie i innych miejscowościach. 

 



W roku 2011 wystawy stałe i czasowe w muzeum oraz basztę zwiedziły 5.983 

osoby. 

 

miesiąc zwiedzający Muzeum zwiedzający Basztę Razem 

płatnie nieodpłatni

e 

płatnie nieodpłatni

e styczeń 630 97 --- --- 727 

luty 36 204 --- --- 240 

marzec 297 167 --- --- 464 

kwiecień 492 115 --- --- 607 

maj 65 191 92 --- 348 

czerwiec 371 166 274 300 1111 

lipiec 80 173 102 --- 355 

sierpień 53 202 83 --- 338 

wrzesień 206 180 71 --- 457 

październik 404 227 --- --- 631 

listopad 280 222 --- --- 502 

grudzień 108 95 --- --- 203 

 3022 2039 622 300 5983 

 

 Zwiedzający nieodpłatnie to uczestnicy wakacyjnych zajęć edukacyjnych 

organizowanych w siedzibie Muzeum, zagraniczni goście np. z miasta partnerskiego 

Stuhr, uczestnicy uroczystości otwarcia wystaw oraz dzieci do 6 roku życia.  

 W oparciu o eksponaty z zasobów archiwalnych i magazynowych Muzeum 

oraz materiały prezentowane na wystawach stałych i czasowych przeprowadzane są 

lekcje języka polskiego, historii, plastyki, wiedzy o sztuce i szeroko pojętego 

regionalizmu - odbyło się 78 lekcji (10 tematów), uczestniczyło w nich 1950 

uczniów. 

 Ze zgromadzonych muzealiów, wydawnictw książkowych, maszynopisów                  

i rękopisów, a także prasy regionalnej, które znajdują się w zbiorach i bibliotece 

podręcznej korzystają studenci różnych uczelni piszący prace magisterskie                       

i licencjackie, uczestnicy olimpiad przedmiotowych, uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

 



 Na rok 2012 zaplanowane są wystawy czasowe: 

 Wystawa twórczości studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 Malarstwo Joanny Sufryd 

 I Regionalna Wystawa Fotografów - Ostrzeszów 2012 

 Pszczelarstwo w zbiorach Jerzego Gnerowicza 

 II wojna światowa w zbiorach Edwarda Stankowiaka 

 Wystawa Filatelistyczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


