
Sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2010 

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 

plastyków uczestniczących w plenerach malarskich, a także eksponowanie wystaw 

sprowadzanych z innych muzeów. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zbiory muzeum liczyły 8.471 eksponatów,  

a biblioteka podręczna zawiera 2.019 książek.  

Rok 2010 był  rokiem obchodów 750-lecia Ostrzeszowa, część wystaw 

czasowych związana była z tą rocznicą. W roku jubileuszowym na parterze Ratusza 

zaprezentowano ekspozycje:  

Z DZIEJÓW MIASTA ...  - na wystawie prezentowano eksponaty ze zbiorów 

własnych Muzeum ilustrujące wybrane zagadnienia z historii Ostrzeszowa, między 

innymi: 

- przypuszczalny wygląd Starego Ostrzeszowa w  rysunkach Edwarda Haladyna, 

- kopie przywilejów z czasów Zygmunta Augusta, 

- mapy, fotografie, dokumenty, 

- ostrzeszowskie chóry, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół”, 

- poczet burmistrzów od 1919 do 2010 r.  



JAN PAWEŁ II – KU ŚWIĘTOŚCI - wystawa zorganizowana we współpracy  

z Kołem Związku Filatelistów Polskich przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury.Swoje 

zbiory udostępnili: Jadwiga Graf, Zofia Szajdak, Maria Karwacka, Henryk Dembski, 

Antoni Filipowicz, Zenon Kałwiński, Marek Szymański.  

NIE SAMYM CHLEBEM ... czyli o ostrzeszowskich towarzystwach,  

organizacjach i stowarzyszeniach – celem wystawy było przybliżenie działalności 

ostrzeszowskich towarzystw, stowarzyszeń i organizacji w I poł. XX wieku. Dla 

zwiedzających  dużym zaskoczeniem była liczba i różnorodność tworzonych 

organizacji oraz ich społeczne znaczenie w procesie kształtowania postaw  

i umiejętności kolejnych pokoleń młodych ostrzeszowian.  

WYSTAWA PRAC KAMERALNYCH PROF. TOMASZA SIWIŃSKIEGO - artysta 

studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu, uzyskując dyplom w 1979 r. Tworzy 

wyrafinowane w kolorze i formie kompozycje malarskie z pogranicza realności  

i abstrakcji oraz wysublimowane rysunki. Eksperymentuje w zakresie warsztatu  

i tworzywa, realizując swoje prace w technikach własnych. Od kilku lat jest 

merytorycznym opiekunem plenerów plastycznych im. A. Serbeńskiego 

organizowanych przez OCK. Wystawa składała się z dwóch części: pierwsza to cykl 

28 prac kameralnych wykonanych różnymi technikami, druga to pastele, które 

powstały w czasie ostrzeszowskich plenerów malarskich – mogliśmy je eksponować 

dzięki życzliwości właścicieli Państwa Dembskich i Sieraczków. 

WYSTAWA POPLENEROWA - w tegorocznym XV Plenerze Plastycznym  

im. Antoniego Serbeńskiego uczestniczyły 22 osoby: Monika Biliczak, Aleksandra 

Bojszczak, Agata Borkowska, Ewa Borkowska, Wanda Grobelna, Katarzyna Grzesiek, 

Julia Homieja, Magdalena Homieja, Wanda Jędrzejewska, Agnieszka Kawacka, 

Paulina Kempa, Angelika Machuła, Mariusz Mikołajczyk, Dorota Pawlak, Magdalena 

Pawłowska, Małgorzata Pfisterer, Monika Puchała, Alina Rabiega, Anna Smolenko, 

Iwona Szymanek, Natalia Śmiady, Teresa Więcek - Mizerna. Uczestnicy pleneru 

pochodzą z Poznania, Gniezna, Krakowa, Suchego Lasu, Grabowa nad Prosną, 

Myjomic, Kraszewic i Ostrzeszowa. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami pleneru 

sprawowali panowie: prof. Tomasz Siwiński oraz Antoni Wencek. Na wystawie 

prezentowane są obrazy przedstawiające znane i nieznane zakątki Ostrzeszowa  

i okolic wykonane ołówkiem, węglem, pastelami, akwarelą, akrylem i farbami 



olejnymi. Zawartość ekspozycji jest doskonałą pomocą dydaktyczną w realizacji 

lekcji plastyki, wiedzy o sztuce i szeroko pojętego regionalizmu.  

RZEMIEŚLNICZE TRADYCJE POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI – wystawa została 

zorganizowana we współpracy z Muzeum Ziemi Kępińskiej. Prezentowano na niej 

eksponaty ze zbiorów ostrzeszowskiego i kępińskiego Muzeum, Cechu Rzemiosł 

Różnych w Ostrzeszowie oraz  mieszkańców naszego miasta: Andrzeja Kaczmarka,  

Bogdana Gibasiewicza, Janiny Kałużnej oraz Witolda i Macieja Pelków. Były  

to fotografie, dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu, statuty 

cechów, sztandary narzędzia pracy rzemieślników, ich wyroby i inne przedmioty 

związane z życiem braci cechowej.  

  W roku 2010 wystawy stałe i czasowe w muzeum oraz basztę zwiedziło 5.247 

osób.  

      W ramach współpracy szkół z muzeum młodzież z Zespołu Szkół nr 2 wykonała 

361 skanów negatywów – dokumentacji fotograficznej eksponatów, a uczniowie I 

Liceum Ogólnokształcącego zeskanowali protokólarze Rady Miejskiej z 1875-99 i z 

1923-27 r.  

W oparciu o eksponaty z zasobów archiwalnych i magazynowych Muzeum 

oraz materiały prezentowane na wystawach przeprowadzane są lekcje języka 

polskiego, historii, plastyki, wiedzy o sztuce i szeroko pojętego regionalizmu -  

odbyły się 64 lekcje (9 tematów), uczestniczyło w nich 1920 uczniów.  

Ze zgromadzonych muzealiów, wydawnictw książkowych, maszynopisów  

i rękopisów, a także prasy regionalnej korzystają studenci różnych uczelni piszący 

prace magisterskie i licencjackie, uczestnicy olimpiad przedmiotowych, uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 


