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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
  o przebiegu wykonania planu finansowego 
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za 2010 rok 
 

 Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są: 
• gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie 

dóbr kultury w zakresie historii miasta i regionu, archeologii, etnografii, sztuki 
• prowadzenie badań naukowych 
• działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie. 

Muzeum Regionalne w 2010 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 
podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165.222,00 zł., 
oraz uzyskał dochody własne  w kwocie 2.761,21 zł. Muzeum otrzymało również 
dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000,00.zł.  
Muzeum Regionalne realizowało również zadanie z programu PPWOW „Mój 
pradziad i jego sąsiedzi” , na realizację tego zadania Muzeum Regionalne otrzymało 
kwotę 16.949,79 zł 
 
       Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody Muzeum Regionalnego  wyniosły  
187.933,00 zł tj: 100% otrzymanej dotacji podmiotowej, dochody własne tj.100%, 
dotacji celowej tj.100%. oraz 100% z programu PPWOW. 
 
Dyrektor  Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia  przebieg poniesionych 
rozchodów/wydatków/ w  2010 roku 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

643,55 643,55 100 

921 92118 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

89.251,12 89.251,12 100 

921 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

14.542,85 14.542,85 100 

921 92118 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.717,25 1.717,25 100 

921 92118 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 5.400,00 100 

921 92118 4703 Wynagrodzenia bezosobowe 
PPWOW 

3.100,00 3.100,00 100 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 4210 Zakup materiałów 12.220,21 12.220,21 100 

921 92118 4213 Zakup materiałów-PPWOW 327,51 327,51 100 

921 92118 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek 

4.562,53 4.562,53 100 

921 92118 4260 Zakup energii,gazu 
wody,ścieków 

2.061,38 2.061,38 100 

921 92118 4280 Zakup usług medycznych 277,00 277,00 100 

921 92118 4300 Zakup usług pozostałych 33.355,28 33.355,28 100 

921 92118 4303 Zakup usług pozostałych-
PPWOW 

13.522,28 13.522,28 100 

921 92118 4360 Zakup usług tel. komórkowej 980,50 980,50 100 

921 92118 4410 Podróże służbowe krajowe 2.073,52 2.073,52 100 

921 92118 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

92,00 92,00 100 

921 92118 4440 Odpisy na ZFŚS 3.143,52 3.143,52 100 

921 92118 4740 Zakup materiałów 
papierniczych do drukarek 

131,50 131,50 100 

921 92118 4750 Zakup akc. komputerowych, 
programów,licencji 

531,00 531,00 100 

   OGÓŁEM: 187.933,00 187.933,00  
 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2010 
roku  nie powstały żadne zobowiązania i należności.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności  
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach 

za rok 2010 
 

 
I. Informacja ogólna  
  
      W okresie sprawozdawczym w muzeum zatrudnione były: Robert Michał Czerniak – 
dyrektor muzeum- (1 etat) oraz Ilona Jagielska -(3/4 etatu).  
Dodatkowo na umowę zlecenie  zatrudniona została Iwona Burchardt. - do obsługi ruchu 
turystycznego i innych prac w muzeum. 
 
 
 
II. Działalność Muzeum    
     W okresie sprawozdawczym muzeum realizowało zarówno zadania statutowe jak i zadania 
nałożone przez samorząd gminy Pyzdry; m.in. reprezentowanie gminy Pyzdry w 
Stowarzyszeniu Miasta Króla Kazimierza Wielkiego. (Dyrektor muzeum wraz z delegacją 
nauczycieli oraz uczniów z gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego uczestniczył w dniu 30 
kwietnia, w uroczystościach związanych z jubileuszem urodzin króla Kazimierza Wielkiego 
w Kowalu.) 
 
1. Zarządzenia i inne prace organizacyjne muzeum 
  
Udział w pracach Fundacji Muzeów Wielkopolskich. (spotkania w UM w Poznaniu -
22styczeń- kwiecień,). Do reprezentacji muzeum pyzdrskiego w radzie fundacji upoważniony 
został Tadeusz Osyra (były dyrektor muzeum w Koszutach). 
 
          
2. Działalność oświatowa 
 
2.1 W roku bieżącym muzeum nadal kontynuowało prowadzenie lekcji muzealnych na 
tematy związane dziejami miasta i dawnego powiatu pyzdrskiego. Lekcje muzealne 
prowadzone są również poza placówką muzeum – w formie prelekcji -  w placówkach 
szkolnych. 
2.2 Prelekcje i spotkania. w Pyzdrach  
- Obchody 700 rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Prelekcja na temat: Zamek 
Kazimierza Wielkiego w Pyzdrach w świetle badań archeologicznych.(Prelegent: archeolog 
Tomasz Olszacki, Termin: 21 maja ) 
- Zwyczaje pogrzebowe (Prelegent: Ilona Jagielska, listopad- grudzień) 
- Zabytki dawnego powiatu pyzdrskiego (Prelegent: R. Michał Czerniak, listopad) 
- Położenie nadrzeczne miejscowości i jego wpływ na kulturę materialną – prelekcja 
wygłoszona w dniu 14czerwca br. dla uczestników  projektu realizowanego przez Małgorzatę 
Lisiecką – Starostwo Powiatowe we Wrześni. 
2.3 Muzeum współpracuje z pozostałymi instytucjami kultury w gminie Pyzdry. W 
ramach współpracy z biblioteką publiczną w Pyzdrach muzeum min. udostępniało sprzęt 
multimedialny. 
2.4 Pomoc w przygotowaniu dnia patrona w gimnazjum w Pyzdrach. (10 czerwiec) 
Wypożyczenie strojów historycznych.   



2.5 Muzeum w roku bieżącym  realizowało nadal zadanie PPWOW „Mój pradziad i jego 
sąsiedzi” organizując spotkania dotyczące gromadzenia informacji o naszych przodkach. 
- Muzeum będąc beneficjentem środków PPWOW uczestniczyło w pracach nad dalszą 
realizacją zadania. Na mocy porozumienia z dnia 22.10.2009 r. nastąpiło przedłużenia prac 
oraz przesunięcie środków na realizację projektu na miesiąc styczeń, luty, marzec 2010 roku. 
- W ramach projektu muzeum przygotowało uroczystości związane z obchodami rocznicy 
Mordu Katyńskiego. Wykonano kwerendę dotyczącą listy osób związanych z ziemią 
pyzdrską, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach 
katorgi na Wschodzie. 
- Przygotowano projekt granitowych płyt upamiętniających osoby oraz sfinansowano ich 
montaż na pomniku.   
- Przygotowano harmonogram uroczystości ich odsłonięcia. (całość zadania - uroczystości 
sfinansowane zostały ze środków muzeum pozyskanych w ramach projektu „Mój pradziad i 
jego sąsiedzi”). Uroczystości w dniu 27 marca br. 
2.6 Udział w organizacji uroczystości związanych ze Zlotem Szkół im. Jana Pawła II w 
szkole podstawowej w Pyzdrach. /22 kwietnia, konkurs, udostępnienie muzeum na spotkania 
oraz prelekcje dla uczestników zlotu/ 
2.7 Jedną z form oświatowych propagujących historię są prezentacje kunsztu 
artyleryjskiego. Rekonstrukcja historyczna, polegająca na oddawaniu strzałów armatnich z 
repliki XIV wiecznej bombardy, była elementem uświetniającym uroczystości jubileuszowe 
we wsi Wszembórz /5 czerwca/ oraz w Krzywej Górze /18 lipca/. 
2.8 Udział w organizacji rajdu organizowanego przez oddział koniński PTTK pt. „Śladami 
starosty Pampowskiego”. 3 lipca br. 
2.9 Od początku roku trwały przygotowania do organizacji XIII Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego. Prace przygotowawcze to wszelkiego rodzaju rozmowy w celu 
zaproszenia do uczestniczenia w plenerze artystów plastyków, ustalenie terminów i programu 
spotkań. 
XIII Ogólnopolski plener malarski stał się trwałym elementem corocznych spotkań 
artystycznych w Pyzdrach. Komisarzem pleneru był po raz trzeci dr Marek Haładuda –
pedagog Uniwersytetu Artystycznego (dawna Akademia Sztuk Pięknych) z Poznania. Jak 
zawsze plener został mocno  podbudowany poprzez staranny dobór uczestników ze środowisk 
uczelnianych. Ma to przełożenie zarówno w pracach jak i promocji sztuki. W plenerze 
uczestniczyli artyści pedagodzy ze środowisk akademickich. 
Plener odbywał się w dniach  05.09 – 20.09 br.  
Uczestnicy pleneru: 

- Aleksandra Gieraga  (Łódź) 
- Marek Haładuda (Poznań) 
- Alicja Jeziorecka (Poznań) 
- Dariusz Kaca (Łódź) 
- Marzena Karcz (Poznań) 
- Dorota Komar (Zielona Góra) 
- Tadeusz Matusewicz (Poznań) 
- Agata Nowak (Poznań) 
- Ireneusz Szczęch (Poznań) 

 
Terenem działań artystycznych było miasto Pyzdry oraz okoliczne miejscowość. Miejscem 
zakwaterowania było gospodarstwo agroturystyczne „Pod Kogutem” we wsi Dłusk. 
Organizatorem pleneru jak corocznie było Muzeum Regionalne w Pyzdrach . W dniu 19 
września br. miała miejsce tzw. wystawa robocza prac powstałych podczas trwania pleneru.   
 
2.10  II edycja Konkursu plastycznego „Gwiazda betlejemska”  (listopad-  grudzień br.) W 
konkursie brało 34 uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Ilona Jagielska (Muzeum 



w Pyzdrach), Marta Gamrowska (Biblioteka Publiczna w Pyzdrach), Lidia Mularczyk oraz 
Michał Czerniak (Muzeum w Pyzdrach) nagrodziła następujące osoby: Lista uczestników 
konkursu „Gwiazda Betlejemska”. 
 

W kategorii klasy I – III 
1 miejsce: 
Michał Marciniak – kl. 3 SSP Górne Grądy – 6 pkt 
2 miejsce: 
Natalia Tomaszewska – kl. 2 SSP Górne Grądy – 5 pkt. 
3 miejsce: 
Piotr Balicki – kl. 2 SSP Górne Grądy – 4 pkt 
Agata Marczak – kl. 2 SSP Górne Grądy – 4 pkt 
Wyróżnienie: 
Kamila Tabert – kl. 1b ZSP Pyzdry 
Joanna Szablewska – kl. 3 SSP Górne Grądy 
Klaudia Szablewska – kl. 3 SSP Górne Grądy 
Pozostali uczestnicy: 
Kamil Szymański – kl. 2 SSP Wrąbczynkowskie Holendry 
Rafał Kotowicz – kl. 1b ZSP Pyzdry 
Mateusz Cierzniak – kl. 2b SSP Górne Grądy 
Martyna Marciniak – kl. 2 SSP Górne Grądy 
Michał Siuda – kl.3 SSP Górne Grądy 
 
W kategorii klasy IV – VI 
1 miejsce: 
Szymon Podgórne – kl. 4b ZSP Pyzdry – 8 pkt. 
2 miejsce: 
Natalia Nowicka – kl. 5a ZSP Pyzdry – 5 pkt. 
Dawid Grzelewski – kl. 4b ZSP Pyzdry – 5 pkt. 
3 miejsce: 
Kamila Jackowska – kl. 5 ZSP Pyzdry – 3 pkt. 
Wyróżnienie: 
Dawid Witkowski – kl. 6a ZSP Pyzdry 
Jakub Perzyński – kl. 4 SSP Górne Grądy 
Pozostali uczestnicy: 
Julita Wojciechowska – kl. 5 SSP Wrąbczynkowksie Holendry 
Mateusz Szymański – kl. 5 SSP Wrąbczynkowskie Holendry 
Agata Grądecka – kl. 6 ZSP Pyzdry 
Eliza Pietrowska – kl. 4B ZSP Pyzdry 
Agnieszka Bączkiewicz – kl. 5 Zsp Pyzdry 
Marcin Dzikiewicz kl. 6b ZSP Pyzdry 
Dawid Tabert – kl.6b ZSP Pyzdry 
Sylwia Lewicz – kl. 5 ZSP Pyzdry 
 
W kategorii Gimnazjum 
1 miejsce: 
Wojciech Kaźmierczak kl. 1 – 8 pkt. 
Pozostali uczestnicy: 
Patrycja Antczak - kl. 1d 
Patrycja Gacka – kl. 1d 
Andżelika Migacz – kl. 1d 
Izabela Burchacka – kl. 1a 
Dominika Morylska – kl. 1c 
Marcin Lach – kl. 1a 
Julita Chlebowska – kl. 2b 
 

 
 
 



3. Działalność wystawiennicza 
 
3.1. W okresie obejmującym informację o działalności muzeum prezentowało wystawy: 
 
- Zamek w Pyzdrach Termin trwania wystawy: 21 maja – 31 sierpnia 
- Wystawa Poplenerowa XIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach - W 
dniu 16 lipca miała miejsce tzw. wystawa robocza prac powstałych podczas trwania pleneru. 
- Wystawa fotograficzna prac pleneru organizowanego przez Jerzego Sznajdera pod 
patronatem PTTK Konin w Chatce Ornitologa. Wystawa w dniach 9 lipca – 15 sierpnia. 
- Zwyczaje pogrzebowe – wystawa archeologiczna (listopad 2010 – kwiecień 2011 r.) 
- Gwiazda Betlejemska - wystawa pokonkursowa (15 grudnia 2009 r.– 28.02.2010 r.) 
Na wystawie w krużgankach klasztoru zaprezentowano 34 prace plastyczne. 
 
3.2. Muzeum prezentowało swoje zbiory również poza swoją siedzibą działalności  
poprzez organizację wystaw oraz wypożyczenia swoich eksponatów. 
 
- Wystawa poplenerowa XIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach 2009 
była wystawą zamiejscową. 
Obrazy z XIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach prezentowane były na 
wystawach:  w dniach 10.11.-22.11.2010 r. w Muzeum Regionalnym w Słupcy, dniach 
24.11.- 02.12. 2010 r. w Galerii Sztuki Współczesnej GARBARY 48  w Poznaniu. 
    
- Skarb monet srebrnych   na wystawie Skarby średniowieczne w Wielkopolsce w 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. (maj - wrzesień) 
 
 
 
4. Działalność badawcza 
4.1. Muzeum kontynuuje badania związane z dziejami miasta. Głównym tematem badań w 
ostatnim okresie to:  
- Badania archeologiczne podczas nadzoru prac ziemnych przy kościele farnym w 
Pyzdrach.   
- Opracowanie materiału archeologicznego pozyskanego z prac badawczych  przy 
kościele farnym 
- Kwerenda archiwalna dotycząca żołnierzy II wojny światowej pochodzący z Pyzdr. 
- Poszukiwania genealogiczne i inne  badania, które związane są z realizacją zadania 
„Mój Pradziad i Jego Sąsiedzi”. 
- Pomoc w kwerendzie i zebraniu materiałów do opracowania dziejów wsi Wszembórz. 
Autor opracowania Dariusz Pera. 
 
 
5. Działalność związana z gromadzeniem zbiorów muzealnych 
 
5.1 W roku 2010 do zbiorów muzeum, za sumę 3170 zł zakupiono eksponaty związane z 
dziejami miasta i regionu. Zakupy dotyczyły głównie przedmiotów takich jak fotografie, 
medale, starodruki. Jednym z cenniejszych zakupów jest mapa powiatu pyzdrskiego z 1799 
roku. 
5.2 Do zbiorów muzeum pozyskaliśmy również eksponaty z prac archeologicznych m.in. 
z prac przy kościele farnym w Pyzdrach. 
 
 



6. Działalność wydawnicza 
 

6. 1   Katalog poplenerowy XIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach. 
Katalog poplenerowy jest jednym z najbardziej oczekiwanych elementów pleneru 
malarskiego w Pyzdrach. Katalog wykonany został profesjonalnie i na wysokim 
poziomie edytorsko-poligraficznym. Jest dwujęzyczny (język polski i angielski), 
zawiera 32 strony, wydany w ilości 500 sztuk. Do zadania związanego z wydaniem 
katalogu poplenerowego przystąpiono z chwilą kiedy ukończone zostały prace 
wykonywane przez artystów.  
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej prac artystów. Praca ta wykonana została  
w ramach działalności muzeum w Pyzdrach. 

            -  Przygotowanie tekstów do katalogu. Wstęp: R.M. Czerniak - dyrektor Muzeum w  
            Pyzdrach, Opis : Marek Haładauda – ASP Poznań, Opis 2: Dariusz Kaca – ASP Łódź. 

- Tłumaczenie tekstów na język angielski, odpłatnie: Klaudia Balcerzak 
- Druk katalogu: Wydawnictwo „Kropka” J.W. Śliwczyńscy, Września. 
 
6.2  Wydany został trzeci tom z serii Civitas Pyzdry poświęcony obchodom 750 
rocznicy lokacji miasta Pyzdry. W publikacji tej (101 stron + 14 kolor) wydanej  
w nakładzie 1000 sztuk zamieszczone zostały m.in. opracowania dotyczące dziejów 
miasta. Druk: „Transdruk” Kraśnica-Konin 
 

 
 

  
   


