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Sprawozdanie z działalności merytorycznej 

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie 

Powiatowej Instytucji Kultury 

za 2019 r. 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Zamek Opalińskich 
w Sierakowie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

W okresie sprawozdawczym Muzeum w Sierakowie odwiedziło około 
5000 osób, z czego 2566 zakupiło bilety (1772 bilety ulgowe, 794 bilety 
normalne). W analogicznym 2018 roku liczba odwiedzających naszą Jednostkę 
wyniosła 3103 osoby. Widoczny jest spadek odwiedzających w zakresie biletów 
ulgowych wynikający ze strajku nauczycieli, prowadzonego w pierwszej połowie 
2019 roku. Odbyły się również lekcje muzealne: łącznie 28 godzin, 19 razy 
skorzystano z przewodnika po Zamku, przeprowadzono 2 razy ścieżkę  po 
Sierakowie, skorzystano również z wynajmu pomieszczeń muzealnych.  

Pozostałe osoby to uczestnicy imprez, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych 
przez Muzeum w Sierakowie w 2019 r. – koncertów, warsztatów, spotkań itp. 
Wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum były bezpłatne i 
uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy regionu w dowolnym zakresie.  

 

Styczeń 

 Działalność swą Muzeum Zamek Opalińskich w 2019 r. rozpoczęło od 
intensywnych prac związanych ze współorganizacją 100 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego w Sierakowie w 1919 r. W dniu 5 stycznia 
pracownicy Muzeum wraz z grupą wolontariuszy oznaczali flagami 
powstańczymi groby Powstańców Wielkopolskich spoczywających na 
cmentarzu parafialnym w Sierakowie.  

W ramach przygotowywanych uroczystości, trzy dni później, 8 stycznia 
2019 r. na Zamku odbyło się szereg wydarzeń związanych z upamiętnieniem 
tego niezwykłego zrywu naszych przodków. W godzinach przedpołudniowych, 
w kościele parafialnym odprawiono Mszę Świętą w intencji Powstańców 
Wielkopolskich i ich rodzin. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny 
w Sierakowie, gdzie odbył się uroczysty apel poległych. W godzinach 
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popołudniowych w zamkowych murach miała miejsce uroczysta sesja Rady 
Gminy Sieraków poświęcona odzyskaniu przez miasto Niepodległości. 
Kolejnym punktem programu był przemarsz i odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy 
poświęconą pułkownikowi Adamowi S. Kowalczykowi, jednemu z dowódców 
Powstania w regionie. Dalszym elementem uroczystości były wydarzenia, które 
odbyły się na  Rynku, gdzie nastąpiło m.in. uroczyste złożenie kwiatów pod 
pomnikiem, wystąpienie młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie 
oraz pokaz Teatru Ognia poświęcony odzyskaniu wolności. Muzeum w ramach 
tej imprezy zorganizowało m.in. grupę rekonstruktorów, która uświetniała 
uroczystości oraz pełniła asystę honorową, zapewniła udział repliki samochodu 
pancernego Ehrhardt oraz aktywnie uczestniczyła w pozostałych pracach przy 
wydarzeniach rocznicowych. 

11 stycznia 2019 r. pracownicy Muzeum uczestniczyli w obchodach Dnia 
Patrona organizowanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Kamionnie. Zaprezentowano tam sprzęt i umundurowanie 
Powstańców Wielkopolskich oraz wystąpiono z prelekcją o Powstaniu i 
zmaganiach militarnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 1919 r. 

 

Luty 

Kolejny miesiąc naszej działalności to okres, w którym 
przygotowywaliśmy się do zbliżającego się sezonu. W okresie tym czas upłynął 
na pracach porządkowych, remontowych i organizacyjnych mających na celu 
przygotowanie instytucji do zbliżającego się sezonu wystawienniczego                      
i turystycznego. W ramach tych prac przeprowadzono m.in. konserwację 
elementów ekspozycji, malowanie gablot oraz posprzątanie pomieszczeń 
gospodarczych. 

W miesiącu tym Muzeum w Sierakowie pracowało nad przygotowaniem i 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Bobrujsk 1919” do Programu 
„Patriotyzm Jutra”, w ramach działań związanych z 100 rocznicą odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Nasz projekt związany był z rocznicą bitwy pod 
Bobrujskiem w 1919 r. i udziałem w niej Wojsk Wielkopolskich oraz 
mieszkańców naszego powiatu w zmaganiach militarnych w wojnie polsko – 
bolszewickiej. W ramach projektu zakładaliśmy organizację pikniku 
historycznego związanego z tymi wydarzeniami, w ramach którego miały odbyć 
się m.in. pokazy, inscenizacje, koncerty i wykłady popularnonaukowe. 
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Marzec 

W dniu 15 marca 2020 r. w ramach działalności instytucji dyrektor 
Muzeum wygłosił, wspólnie z regionalistą Tadeuszem Andrzejewskim, wykład 
popularnonaukowy dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Sierakowie poświęcony trzem głównym religiom występującym dawniej na 
terenie Gminy Sieraków. Prelegenci opowiadali o historii budowy świątyń, 
dawnych cmentarzach, przybliżali wyniki statystyczne związane m.in. z ilością 
ewangelików i żydów oraz opowiadali o tym co pozostało z wielokulturowości 
naszego regionu. 

W dniu 28 marca 2020 r. w Sali Reprezentacyjnej Zamku odbyło się 
spotkanie z Panem Marcinem Jamkowskim pt. „Uratowane z Potopu”. 
Prelegent jest dziennikarzem i jednocześnie twórcą zespołu naukowo-
badawczego, który od kilku lat stara się poszukiwać skarbów zrabowanych przez 
Szwedów w 1655 r. Do jego sukcesów należy m.in. odnalezienie barki rzecznej, 
która zatonęła na Wiśle w 1655 r. wywożącej liczne elementy kamienne 
pochodzące z warszawskich pałaców – m.in. z siedziby króla Jana Kazimierza. 
Pan Jamkowski przybliżył historię poszukiwań oraz efekty działań badawczych 
prowadzonych w Szwecji.  

Następnego dnia, 29 marca, w Sali Wystaw Czasowych na drugim piętrze 
Zamku odbył się wernisaż wystawy fotograficznej artysty fotografika 
Tomasza Frąka pt. „Zamrozić chwile w obrazie…”. Wystawa ta prezentowała 
dorobek artysty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zimowe krajobrazy 
Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego i piękno tej ziemi. Na wystawie 
zaprezentowano ponad 50 widoków, a część z nich została sprzedana na aukcji 
charytatywnej prowadzonej na rzecz jednego z mieszkańców naszego regionu.  

30 marca 2020 r. Muzeum w Sierakowie wspomagało organizację 
Harcerskiej Gry Terenowej przygotowanej przez 11 DH "Ragnar" im. Jana 
Bytnara z Sierakowa. W ramach tych działań udostępnialiśmy teren oraz sprzęt 
harcerzom oraz pomagaliśmy przy organizacji punktów zadaniowych.  

 

Kwiecień 

 11 kwietnia 2019 r. w zamkowych murach odbył się wernisaż malarstwa 
ikon Katarzyny Chorąży pt. „Ikony – Świętych obcowanie”. Na wystawie tej 
zaprezentowano ponad 40 prac wykonanych przez wroniecką artystkę, która 
inspiruje się sztuką prawosławną oraz przesłaniem duchowym jakie niosą za sobą 
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ikony. Wśród prezentowanych obrazów można było zatem zobaczyć m.in. 
wizerunki Chrystusa Pantokratora, Św. Michała Archanioła czy Św. Jerzego 
walczącego ze smokiem. Wernisaż uświetniony został występem muzycznym 
oraz opowieścią o ikonach, ich powstawaniu czyli pisaniu oraz o znaczeniu jakie 
mają w życiu artystki.  

 

Maj 

Jednym z najważniejszych działań w miesiącu maju, oraz w ramach całej 
działalności Muzeum jest organizacja Festiwalu Sierakowska Wiosna 
Klasyków. W 2019 r. była to już XXI edycja tego wydarzenia i odbyła się ona 
w dniach 10 - 12 maja 2019 r. W roku bieżącym hasłem przewodnim imprezy 
był tytuł „Sierakońska Wiosna Klasyków/Rok Moniuszkowski”, 
nawiązującym do 190 rocznicy założenia Stada Ogierów w Sierakowie oraz 200 
rocznicy urodzin naszego wielkiego kompozytora. W jej ramach, od rana w piątek 
w Szkole Podstawowej w Sierakowie odbyło się spotkanie z Anną Maciejowską 
autorką książki pt. „Mia Ziemianka”. Kolejnym punktem programu był 
Powiatowy Konkurs Moniuszkowski z udziałem uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu Powiatu Międzychodzkiego. Wieczorem na Zamku w Sierakowie odbył 
się koncert galowy z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia T. 
Szeligowskiego w Gorzowie oraz absolwentów Akademii Muzycznej w 
Poznaniu. Zaprezentowano na nim utwory Stanisława Moniuszki oraz utwory 
inspirowane tematyką końską. Następnego dnia, w sobotę w „Galerii w 
Remoncie”, odbyły się warsztaty muzyczne, związane z tworzeniem różnych 
dźwięków. Na zakończenie festiwalu, w sobotnie popołudnie, o godz. 17:30 w 
starej stodole, na terenie Stada Ogierów miał miejsce wernisaż plastycznej 
wystawy pokonkursowej, związanej z historią Stada Ogierów wraz z wręczeniem 
nagród za najlepsze prace. Po nim odbył się muzyczno-taneczny spektakl pt. 
„Bombonierka” przygotowany przez Scenę Muzyczną Teatr Plus z Poznania. 
Podczas koncertu usłyszeć było można największe szlagiery okresu 20-lecia 
międzywojennego. Stara stodoła znajdująca się na terenie Stada została po raz 
drugi wykorzystana do tego typu przedsięwzięć i okazała się ona doskonałym 
miejscem z niesamowitym klimatem. Należy zaznaczyć, że Sierakowska Wiosna 
Klasyków cieszy się dużym uznaniem mieszkańców regionu i na stałe wpisana 
jest do kalendarza imprez powiatowych. Współorganizowana jest ona przez 
Muzeum w Sierakowie i Fundację LuxSfera. 
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Jak co roku, w maju odbyła się msza św. w intencji arcybiskupa Jerzego 
Stroby, w tym roku uroczystość ta przypadła na 14 maja w XX rocznicę jego 
śmierci.  Dzięki działalności i postawie arcybiskupa Jerzego Stroby, wydobyte w 
1991 roku sarkofagi pozostały w Sierakowie. W związku z tym, staramy się 
zachować pamięć o nim i przy współpracy z Parafią w Sierakowie organizujemy 
to wydarzenie. 

 Kolejnym zorganizowanym przez nas wydarzeniem była Noc Muzeów 
2019, która odbyła się 17 maja. Tym razem główną tematyką majowych 
wydarzeń była 100 rocznica powstania Policji Państwowej w Powiecie 
Międzychodzkim. Wydarzenie to współorganizowane było we współpracy z 
Komendą Powiatową Policji w Międzychodzie. W jego ramach w godzinach 
porannych odbyły się warsztaty kryminalne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Sierakowie. Następnie o godz. 18:00 miał miejsce wernisaż 
wystawy jubileuszowej pt. „100. rocznica powstania Policji Państwowej 
1919-1920”. Zaprezentowano na niej bogaty zestaw pamiątek i dokumentów 
związanych z tą zasłużoną formacją porządkową. Wśród eksponatów dużym 
zainteresowaniem cieszyło się krzesło do fotografii śledczej, czy też aranżacja 
wnętrza aresztu. Po wernisażu miał miejsce wykład popularnonaukowy pt. 
„Dzieje Policji w Powiecie Międzychodzkim 1919 – 2019” wygłoszony przez 
Panów Ryszarda Suleja i Waldemara Rymarskiego. Prelegenci opowiadali o 
funkcjonowaniu Policji w regionie oraz przybliżyli najgłośniejsze sprawy 
kryminalne. Przed Muzeum prezentowane były pojazdy policyjne z różnych 
okresów działalności tej formacji. Wydarzenie to cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców regionu.  

28 maja 2019 roku, o godz. 18:00, wspólnie ze Stowarzyszeniem 
ArtVivat zorganizowaliśmy koncert z okazji dnia mamy. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci i młodzież rozwijające swój kunszt 
muzyczny i taneczny pod czujnym okiem instruktorów ze Stowarzyszenia 
ArtVivat. Prezentowane utwory poświęcone i związane były przede wszystkim z 
naszymi solenizantkami.  

W ramach prowadzonej działalności – 30 maja 2019 r. dyrektor muzeum 
uczestniczył w spotkaniu poświęconemu legendom i opowieściom z terenu 
powiatu międzychodzkiego. Spotkanie to odbyło się w Szkole Podstawowej w 
Sierakowie i w jego trakcie snuły się opowieści o duchach lasu, czarownicach i 
innych legendach regionalnych.   
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31 maja odbyła się jedna z lekcji muzealnych, poświęcona historii regionu 
i archeologii. Jej uczestnikami była młodzież z Poznania.  

 Z ciekawostek wymienić należy, że w maju, Muzeum w Sierakowie 
znalazło się na 6 miejscu w TOP 9 Najciekawszych Muzeów Zamkowych w 
Polsce, portalu internetowego Polskazachwyca.pl. Nasza Instytucja znalazła się 
w gronie takich Zamków jak Kórnik, Pieskowa Skała, Gołuchów czy Sucha 
Beskidzka.  

 
Czerwiec 

W ramach prowadzonej przez nas działalności, w czerwcu Muzeum 
realizowało działania związane ze współpracą ze szkołami oraz edukacją 
młodzieży. W ramach tych wydarzeń 4, 7, 11 i 13 czerwca odbyły się spotkania 
z dziećmi i młodzieżą poświęcone historii regionu, lokalnym bohaterom, 
wydarzeniom oraz legendom.  

W dniu 11 czerwca 2019 r. dyrektor Muzeum miał możliwość i 
przyjemność uczestniczyć w konferencji popularno-naukowej poświęconej 
Zamkom w Wielkopolsce w świetle źródeł pisanych. W ramach tego 
wydarzenia wygłosił on odczyt, związany z sierakowskim fortalicjum, 
przybliżając stan wiedzy na temat Zamku oraz jego historię zawartą m.in. w 
inwentarzach sporządzonych w XVIII w. Organizatorem Konferencji było 
Archiwum Państwowe w Poznaniu.  

W ramach prowadzonej działalności popularnonaukowej w dniu 28 
czerwca 2019 r. Muzeum w Sierakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Z 
Pogranicza” zorganizowało konferencję z okazji 100-lecia wyznaczenia 
granicy wersalskiej i kształtowaniu się zachodniej granicy RP. W jej ramach 
odbyło się 10 odczytów popularno – naukowych. O kształtowaniu się granicy 
opowiadali m.in. dr hab. Tomasz Nodzyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr 
Katarzyna Sanocka-Tureczek z WiMBP w Gorzowie, regionalista Jarosław 
Łożyński czy regionalista Ryszard Sulej. Tematyka konferencji, związana była 
przede wszystkim z funkcjonowaniem granicy polsko – niemieckiej na naszym 
terenie w szerokim jej aspekcie. Wykłady dotyczyły zarówno spraw politycznych, 
kryminalnych czy szpiegowskich. W ramach wydarzenia odbył się również 
wernisaż wystawy kart pocztowych i fotografii dotyczących granicy wersalskiej 
przygotowana przez Dariusza Brożka. 
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Lipiec 

Wakacyjny miesiąc lipiec przynosi nam kolejne wydarzenia kulturalne 
organizowane przez naszą Instytucję. 10 tego miesiąca na Zamku miała miejsce 
premiera sztuki teatralnej pt. „Krokus - Pokus” na podstawie scenariusza 
Marty Guśniowskiej. Występowały w niej dzieci z Grupy Teatralnej MAKMA 
prowadzonej przez Panią Elżbietę Cymanek. Spektakl opowiadał o perypetiach 
nieudolnego maga, który potrafi rzucić jeden czar w trakcie którego pojawiają się 
krokusy. Jak zwykle wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i 
sala zamkowa wypełniona była widzami po brzegi.  

28 lipca, w niedzielne popołudnie, w ramach organizacji koncertów: 
„Letnie spotkania kameralne” – Sieraków 2019 odbył się koncert pt. „Celina 
Kotz recital na skrzypce solo”. Wystąpiła wówczas utalentowana wirtuozka 
skrzypiec Celina Kotz. W trakcie trwania koncertu usłyszeć było można 
największe utwory skrzypcowe znanych polskich kompozytorów z XIX i XX w. 
Koncert ten zapoczątkował serię spotkań nawiązujących do dawnych koncertów 
„Muzyka balsamem dla duszy”, które uprzednio odbywały się w kościele 
parafialnym w Sierakowie. Wydarzenie to współtworzone było we współpracy z 
Sierakowskim Ośrodkiem Kultury.  

Dwa dni później, 30 lipca 2019 r. odbył się wernisaż wystawy 
powarsztatowej Stowarzyszenia Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz 
Fundacji Twórczości i Dokumentacji  pt. „Onkoprzestrzeń Kreatywna”. 
Główna idea projektu to popularyzacja aktywności i kreatywności jako metod 
obniżających stres w środowiskach dotkniętych chorobami nowotworowymi jako 
silnego, pozytywnego bodźca poprawiającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz 
jakość życia osób zmagających się z chorobą nowotworową. Inspirowanie do 
przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie 
negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania w różnych 
obszarach życia. 

 
Sierpień 

 4 sierpnia 2019 r., w niedzielne popołudnie, odbył się kolejny koncert z 
serii Letnich Spotkań Kameralnych. Tym razem wystąpił zespół „Polish Soloists 
String Trio”. Artyści zabrali słuchaczy do świata największych przebojów 
muzyki smyczkowej. W repertuarze PSST znajdują się doskonale znane 
kompozycje cenionych na całym świecie kompozytorów, jak i utwory 
współczesne.  
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 W dniach 6 - 10 sierpnia 2019 r. Muzeum w Sierakowie przeprowadziło 
naukowe badania sondażowe na stanowisku Kobylarnia – Chorzępowo st. 
19, AZP 47-19/20. Badania te prowadzone były ze względu na dochodzące do 
pracowników Muzeum informacje o systematycznym niszczeniu stanowiska 
przez poszukiwaczy starożytności. Informacje te potwierdzane były przez 
znaleziska jakie przekazywano od czasu do czasu do zbiorów Muzeum i w 
związku z tym uzyskano zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu na powyższe badania. Prace badawcze przeprowadzono w 
pierwszych tygodniach sierpnia. W ich trakcie założono dwa wykopy badawcze, 
w ramach których przebadano wykopaliskowo 1 ar terenu. W trakcie badań 
odkryto ślady osadnicze kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu oraz osadę z 
okresu wczesnego średniowiecza datowaną na ok 1100 r. n.e. W zespole 
odkrytych zabytków znaleziono intersujące przedmioty związane m.in. z okresem 
wędrówek ludów oraz wczesnym średniowieczem wskazujące na wysoką wartość 
poznawczą tego miejsca. W badaniach archeologicznych brała udział grupa 
wolontariuszy złożona z sierakowskiej i poznańskiej młodzieży. 

11 sierpnia, odbył się kolejny koncert na zamku. Tym razem przed 
sierakowską  publicznością wystąpił zespół muzyki klasycznej „Duoabend” w 
składzie Christophe Pantillone (fortepian) oraz Małgorzata Brodniewicz 
(skrzypce). Artyści ci prezentowali muzykę fortepianową pochodzącą z 
przełomu XIX i XX w. Wykonywali oni m.in. utwory  J.I. Paderewskiego, J. 
Wieniawskiego czy Debussego.  

Tydzień później, 18 sierpnia, przed zamkiem w Sierakowie zagrali 
kolejni wykonawcy muzyki klasycznej. Tym razem  swe umiejętności 
zaprezentowali Anna Maria Staśkiewicz (skrzypce) i Marcel Markowski 
(wiolonczela). Koncert poświęcony był muzyce XVIII w.  

20 sierpnia 2019 r. nastąpiło zakończenie projektu „Magnacka Stanica 
– etap II”. Działania te związane były z upiększeniem otoczenia zamku od strony 
północnej, przy rzece Warcie. Była to kontynuacja działań podjętych w ubiegłych 
latach polegająca na stworzeniu miejsca do wypoczynku dla turystów i 
mieszkańców regionu. W ramach działań uporządkowano teren, zamontowano 
tablice informacyjne oraz ławeczki. W roku 2019 wykonano kolejne elementy w 
postaci mini-bastionu artyleryjskiego z 3-funtową armatą napoleońską. 
Wyrównano teren i położono kratownicę wraz z wsiewkami trawy przy murze 
północnym zamku oraz ustawiono dwie kostki wiedzy opowiadające o historii 
bitwy o Sieraków z 1813 r. i o dawnych właścicielach miasta. Miejsce to jest 
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często odwiedzane przez mieszkańców regionu oraz turystów licznie 
wypoczywających na Pojezierzu. Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia 
pozyskało Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ze środków Województwa 
Wielkopolskiego.  

Zakończeniem serii koncertów związanych z Letnimi Spotkaniami 
Kameralnymi, był dzień 24 sierpnia i występ finałowy w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego „Q=M4”, podczas którego dokonano podsumowania i zamknięcia 
festiwalu. Impreza ta przyciągnęła na Zamek liczne grono miłośników muzyki 
klasycznej i cieszyła się uznaniem melomanów.  

W ramach wieczoru odbył się również wernisaż wystawy historycznej pt. 
„Ku pokrzepieniu serc. 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki”. 
Ekspozycja ta opowiadała o życiu i twórczości jednego z największych polskich 
kompozytorów. Zaprezentowano na niej plansze, dokumenty, książki i zapisy 
nutowe związane ze Stanisławem Moniuszką. Wystawa miała charakter 
edukacyjny i czynna była przez cały wrzesień. 

 
Wrzesień 

19 września 2019 r. o godz. 18:00 w Muzeum odbyło się spotkanie z 
Mariuszem Wójtowicz – Podhorskim, kierownikiem Muzeum Westerplatte i 
Wojny 1939 będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
Spotkanie to zorganizowano pod tytułem „Bohaterska obrona Westerplatte w 
świetle nowych badań” i związane było m.in. z postacią maj. H. Sucharskiego i 
jego rolą w walkach o Wojskową Składnicę Tranzytową oraz najnowszymi tam 
odkryciami. Na kilka dni przed wykładem w Sierakowie odkryto bowiem na 
Westerplatte szczątki poległych obrońców, którzy pochowani zostali w lejach po 
bombach. Według posiadanych informacji mieli oni zostać ekshumowani jeszcze 
w czasie II wojny światowej, jednak prawda o tym była całkiem inna. Wykład 
zebrał duże grono słuchaczy m.in. z faktu, iż Szkoła Podstawowa w Sierakowie 
nosi miano mjr H. Sucharskiego i kilka lat temu, w świetle doniesień prasowych 
o niepewnej postawie dowódcy zastanawiano się nad zmianą jej nazwy. Po 
wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja.   

W dniach 20 - 22 września Zamek w Sierakowie zamienił się w siedzibę 
Biura V Maratonu Puszczy Noteckiej organizowanego przez UKS Kormoran 
w Sierakowie. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń sportowo-
kulturalnych naszego powiatu i od samego początku Muzeum współpracuje przy 
jej organizacji. Sala wystaw czasowych zamieniona zostaje wówczas na miejsce, 
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w którym dokonywana jest rejestracja uczestników i wydawane są pakiety 
startowe. Jednocześnie przygotowane zostają wówczas materiały promujące nasz 
region i nawiązująca do maratonu aranżacja. 

 
Październik 

 Kolejną zorganizowaną przez nas wystawą była prezentacja dorobku 
lwowskiego marynisty Romana Kalinowskiego. Wernisaż jego malarstwa pt. 
„Poezja Wody” miał miejsce 5 października 2019 r. o godz. 18:00. 
Zaprezentowano na nim bogaty zestaw akwareli inspirowanych morskimi 
opowieściami. Na obrazach ukazane zatem było morze spokojne, wzburzone czy 
pełne tajemniczości. Przez bezkres oceanu płynęły wspaniałe żaglowce, lub 
niewielkie kutry rybackie wpływały do portu. To wszystko w swej twórczości 
zawierał Roman Kalinowski. Była to niestety jego ostatnia wystawa w życiu, gdyż 
kilka tygodniu później zmarł.  

 Tego samego dnia, 5 października, w godzinach przedpołudniowych 
wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sierakowie i Szkołą Podstawową w 
Lutomiu zorganizowaliśmy grę miejską związaną z II Wojną Światową i 
udziałem w niej mieszkańców powiatu międzychodzkiego. Wzięło w niej udział 
19 zgłoszonych grup młodzieży – czyli około 150 osób. Podczas wydarzenia 
każda z drużyn miała do rozwiązania zagadki w specjalnie przygotowanych 
punktach, rozmieszczonych na terenie Sierakowa. Poświęcone były one okupacji 
hitlerowskiej, działaniom Armii Krajowej oraz życiu w regionie w latach 1939-
1945. 

 Miesiąc październik przyniósł kolejne badania archeologiczne prowadzone 
przez nasze Muzeum. Tym razem na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu w dniach 10 - 25 października przeprowadziliśmy 
ratownicze badania archeologiczne na stanowisku Polanka 4, obszar AZP 47-
18/18 w Międzychodzie, gm. loco. pow. międzychodzki. Stanowisko to 
zniszczone zostało w trakcie nielegalnego pozyskiwania żwiru pod budowę 
nowego mostu na Warcie. W trakcie badań odkryliśmy ślady zniszczonego 
cmentarzyska popielnicowego z wczesnej epoki żelaza oraz osady z okresu 
wpływów rzymskich. Szczególnie odkryte cmentarzysko było niezwykle 
interesujące, m.in. w związku z bogatym wyposażeniem zmarłych oraz ciekawą 
formą grobów w postaci m.in. pochówków bezpopielnicowych ceramicznych.  

W dniach 18-19 października 2019 roku we współpracy z Wojewódzka 
Biblioteką Publiczną i Centrum Animizacji Kultury w Poznaniu 
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zorganizowaliśmy wydarzenia poświęcone upamiętnieniu twórczości 
sierakowskiego fotografika Ireneusza Linde w 15 rocznicę jego śmierci pt. 
„Śladami Ireneusza Linde”. W ramach wydarzenia 18 października odbyło się 
m.in. upamiętnienie artysty przy jego grobie, następnie o godz. 18:00 odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Ireneusz Linde i przyjaciele”. Po nim 
prelekcję o twórczości artysty wygłosił fotografik i krytyk Bogusław Biegowski. 
Dalszym elementem wydarzenia był wieczór wspomnień oraz przedstawienie 
założeń warsztatów i pleneru fotograficznego który odbył się w dniu następnym 
czyli 19 października.  

 
Listopad 

Miesiąc ten rozpoczęto od organizacji i odprawienia mszy św. w intencji 
Rodu Opalińskich, która miała miejsce 2 listopada 2019 r. w Mauzoleum 
Rodu. Odprawił ją ksiądz Proboszcz Maciej Wala, a uświetniona była przez 
udział chóru B. Dembińskiego z Sierakowa. 

8 listopada, podobnie jak w poprzednich latach nasze Muzeum 
włączyło się we współorganizację Rajdu Niepodległościowego w Sierakowie. 
Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia są Zespół Szkół w Sierakowie 
oraz 11 Drużyna Harcerska „Ragnar”. Rajd Niepodległościowy przypomina 
uczestnikom o miejscach i wydarzeniach  historycznych, ważnych dla 
mieszkańców gminy Sieraków. W ramach rajdu przygotowywaliśmy wspólnie 
zakres merytoryczny programu oraz organizację punktów zadaniowych na jego 
trasie.  

Kolejnym współorganizowanym przez nas wydarzeniem była, 17 
listopada 2019 r., konferencja naukowa pt. „Odzyskać utraconą noc”, która 
poświęcona była ochronie krajobrazu tzw. ciemnego nieba. Głównym jej 
tematem było wykorzystanie sztucznego światła w krajobrazie nocnego nieba 
oraz jego wpływie na ludzkie życie i środowisko. Wśród poruszanych tematów 
było m.in.: „Ostoja ciemnego nieba – kulisy powstania”, „Do czego mieszkańcy 
Ziemi potrzebują ciemnej nocy” czy „Program Dark Sky Poland”. Główmy 
organizatorem wydarzenia był pan Tomasz Zaraś, lider regionalny programu. 

22 listopada 2019 r. w Sali Reprezentacyjnej Zamku odbyło się 
spotkanie Stowarzyszenia Puszcza Notecka. Podczas spotkania dyskutowano o 
dalszej perspektywie rozwoju Stowarzyszenia, planach na przyszłość oraz o 
środkach finansowych jakimi będzie dysponować organizacja.  
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W miesiącu tym trwały również prace nad wnioskiem do Programu 
Edukacja Kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wniosek ten złożony został 30 listopada i związany był z szeregiem działań 
edukacyjnych i kulturalnych m.in. w postaci warsztatów, spotkań, koncertów 
wystaw i innych działań. Głównym założeniem programu była integracja 
międzypokoleniowa oraz edukacja poza szkolna dzieci i młodzieży. Realizacja 
projektu miała dokonać się na przestrzeni 2020 r. Niestety nie udało się uzyskać 
środków na jego realizację, w wyniku oceny wniosków zabrakł 1 punkt do 
przyznania funduszy.   

 
Grudzień 

 W ramach prowadzonej działalności 4 grudnia odbyło się spotkanie z 
dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie. Poświęcone było one lokalnym 
legendom i historiom niezwykłym. Uczestnicy spotkania mogli zatem poznać 
legendę o Dzikim Myśliwym, czy też skąd się wzięły u nas francuskie góry. 

 Dwa dni później, 6 grudnia, Muzeum w Sierakowie pomagało przy 
organizacji gry terenowej „Turystyczne Mikołajki” przygotowanej przez 
Zespół Szkół w Sierakowie. W ramach gry przygotowany został punkt zadaniowy 
gdzie uczestnicy gry sprawdzali m.in. swoją celność oraz wiedzę o bogactwie 
przyrodniczym i turystycznym regionu.  

 Tego samego dnia, 6 grudnia, w godzinach wieczornych, w Muzeum w 
Sierakowie odbył się wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystycznego 
Drzewce 2002 – „Plenery 2019”. Drzewce 2002 to grupa artystów amatorów, 
która swój wolny czas poświęca rozwojowi artystycznemu oraz edukacji dzieci i 
młodzieży z naszego regionu. Na wystawie miejscowi artyści zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu zaprezentowali swoje obrazy, grafiki, rzeźbę i rękodzieło. 
Podczas spotkania ogłoszono wyniki powiatowego konkursu plastycznego oraz 
wręczono uczestnikom nagrody. 

 Bardzo ważnym przedsięwzięciem w naszej działalności w 2019 r. były 
wydarzenia związane z 80 rocznicą wysiedleni mieszkańców Powiatu 
Międzychodzkiego do jakich doszło 12 grudnia 1939 r. Prace nad ich 
organizacją przebiegały już od września, kiedy to wspólnie z Krzysztofem 
Sobkowskim rozpoczęto działania mające na celu godne upamiętnienie tych 
wydarzeń. W ich ramach zawiązano współpracę z Zespołem Szkół w Sierakowie 
oraz Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie oraz rekonstruktorami z 
lokalnej Grupy Historycznej. Przygotowano scenariusz, kostiumy, rekwizyty, 
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zorganizowano samochód z epoki, załatwiano sprawy formalne oraz 
przeprowadzono liczne próby. Efektem tych prac były 12 grudnia 2019 r.  
inscenizacje wysiedleń w Sierakowie i Międzychodzie, które oparte na 
wspomnieniach uczestników przywróciły te straszne chwile. Wśród publiczności 
wzbudziły one żywe uczucia, a szczególnie wśród starszych osób miały one 
szczególny wydźwięk. W Sierakowie inscenizacja i uroczystości odbyły się o 
godz. 12:00, a w Międzychodzie o godz. 17:00. Wydarzenie to było niezwykłą 
lekcją historii, która została udokumentowana w formie filmu do obejrzenia na 
kanale YouTube. Powstałe materiały mają w przyszłości zostać wykorzystane 
jako materiał edukacyjny przeznaczony do szkół z terenu Powiatu 
Międzychodzkiego.  

 W dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Sali Reprezentacyjnej Zamku miało 
miejsce spotkanie członków Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego 
Korony Królestwa Polskiego z udziałem króla elekta Wojciecha Edwarda 
Leszczyńskiego. Organizacja ta związana jest z Polskim Ruchem 
Monarchistycznym i stawia sobie za cel powrotu do Monarchii Konstytucyjnej 
jako jedynego sprawnego systemu politycznego, który powinien obowiązywać w 
Polsce. Na jej czele stoi król elekt, potomek rodu Leszczyńskich, dawny 
właściciel Sierakowa. Zebrani dyskutowali o obecnej sytuacji w kraju oraz 
planach działania na kolejne lata. 

 Do 15 grudnia 2019 r. opracowana została i złożona do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu dokumentacja oraz wyniki badań 
związanych z ratowniczymi wykopaliskami archeologicznymi na stanowisku 
Polanka 4, obszar AZP 47-18/18 w Międzychodzie, gm. loco. pow. 
międzychodzki. Termin ten związany był z obowiązującą nas umową z WWKZ 
w Poznaniu oraz potrzebą opracowania dalszych kroków związanych z ochroną 
tego miejsca. Wyniki wskazały na potrzebę dalszych prac ratowniczych, w tym 
obszarze i przygotowanie szerokiego programu badawczego obejmującego całą 
Polankę.  

 W grudniu 2019 r. trwały również intensywne prace związane z 
przygotowaniami do 100 rocznicy powrotu Międzychodu do macierzy. 
Termin uroczystości przypadał na 17 stycznia 2020 r. i w związku z tym 
przygotowywano m.in. scenariusz inscenizacji przybycia gen. Józefa Dowbór – 
Muśnickiego do Międzychodu, organizowano grupy rekonstrukcyjne, uzgadniano 
przebieg uroczystości z Wojskiem Polskim oraz prowadzono szereg różnego typu 
działań związanych z tym wydarzeniem. Muzeum nasze zaangażowało się w 
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Międzychodzkie wydarzenia, w związku z zaproszeniem nas od udziału m.in. ze 
względu na współpracę z różnymi grupami rekonstrukcyjnymi oraz ze względu 
na fakt, że powrót Międzychodu w granice odrodzonego Państwa Polskiego 
powodował również reaktywacje Powiatu Międzychodzkiego, wraz z całą 
infrastrukturą urzędniczą.  

Również w grudniu dopracowaliśmy ostatnie szczegóły związane z 
wydaniem książki napisanej przez Pana Ryszarda Suleja pt. „Kto jest kim w 
Międzychodzkiej Policji. 1919-2019”. Książka ta była podsumowaniem jego 
wieloletniej pracy i zbieraniem dokumentów związanych z historią policji w 
Powiecie Międzychodzkim. Była również efektem przygotowanej przez nas w 
maju wystawy związanej ze 100-leciem Policji. Ta niezwykle interesująca 
publikacja ukazała się w styczniu 2020 r. i sfinansowana została ze środków 
Powiatu Międzychodzkiego oraz Muzeum w Sierakowie. 

Na tym działalność merytoryczną w 2018 r. Muzeum w Sierakowie 
zakończyło. I przystąpiło do realizacji zadań w zbliżającym się 2020 rokiem. 

 

Muzeum otrzymało dodatkowe dotacje celowe na: 

- przekazaną przez Gminę Sieraków na organizację wydarzeń kulturalnych w 
wysokości 15.000,00 zł 

- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 5.000,00 zł,  

- na badania archeologiczne związane z pradziejami Gminy Sieraków w 
wysokości  5.000,00 zł 

Dodatkowo w 2019 roku otrzymano zwrot dofinansowania do projektu 
"renowacja pozostałości skrzydła północnego zamku", która jest refundacją 
poniesionych środków na ten cel w 2018 roku przez PROW ARiMR w wysokości 
126.768,00 zł. Środki te zwrócono do Powiatu Międzychodzkiego.  

Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 10.140,00 zł, na 
ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe środki również 
zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum.  

W 2019 roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych: 

- miedzioryt Napoleon wizytujący oblężenie Gdańska 09.05.1807 r. w 
kwocie 280,00 zł, 
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- miedzioryt bitwa pod Pruską Iławą 7-8.02.1807 r. w kwocie 280,00 zł,  

- miedzioryt bitwa pod Lipskiem 16-19.10.1813 r. w kwocie 280,00 zł,  

- grafika „Jeździec polski” Rotmistrz Pieczowski w kwocie 2.700,00 zł, 

- książka "Seyler Jerzy Daniel – Historie de Stanislas …" w kwocie 1.600,00 
zł, 

- szabla wojsk napoleońskich kawaleryjska AN XI manufaktura Klingenthal 
z 1810 r. w kwocie 5.000,00 zł. 

 

Sporządził: 

Robert Jędrzejczak 


